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RESUMO 

 

O Livro Didático de forma geral (LD), figura como um dos instrumentos mais 

importantes e acessíveis no cenário educacional brasileiro, que atualmente conta com 

uma gama de opções disponíveis para alunos e professores. Os autores prezam cada 

vez mais pela qualidade de informação, conteúdos atualizados, optando por  

metodologias diversas na abordagem dos conteúdos, entre elas as chamadas 

Modalidades Didáticas, as quais visam proporcionar a otimização dos processos de 

ensino e aprendizagem. Tomando por base esse forte protagonismo do Livro Didático 

nas salas de aula, o presente trabalho teve como objetivo analisar cinco livros dentre 

os dez escolhidos que compõe o Guia Nacional do Livro Didático exercício 2016/2018, 

tendo em vista discutir, mensurar e traçar reflexões acerca de algumas das 

modalidades didáticas presentes nas edições, expondo ainda conclusões sobre cada 

uma das obras quanto a esse aspecto. Essa investigação deu-se nos LDs de volume 

2 (livros didáticos equivalentes ao segundo ano de formação do ensino médio) de 

cada uma das 5 coleções selecionadas para esta pesquisa, com foco no conteúdo 

“Hormônios Vegetais” os quais foram representados por L1, L2, L3, L4 e L5. A 

pesquisa foi realizada através de uma análise documental seguindo uma abordagem 

qualitativa e quantitativa. Numa análise geral das cincos edições selecionadas para 

este estudo, e com base nos critérios norteadores utilizados nesta pesquisa, 

constatou-se que L4 foi o que teve os melhores qualificadores, apresentando índices 

de “bom e excelente” em quase todos os critérios propostos nessa investigação. Por 

meio dessa análise foi possível confirmar a grande versatilidade das chamadas 

modalidades didáticas quanto ao ensino do conteúdo de Hormônios vegetais, 

oferecendo ao docente alternativas interessantes e realmente eficazes na assimilação 

dos conteúdos, reforçando as ideias propostas na Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel. 

Palavras-chave: Livros Didáticos. Modalidades Didáticas. Hormônios vegetais. 
Ensino de Botânica. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The Didactic Book in general (DB), appears as one of the most important and 

accessible instruments in the Brazilian educational scenario, which currently has a 

range of options available to students and teachers. The authors value more and more 

the quality of information, updated content, opting for different methodologies in the 

approach of the contents, among them the so-called Didactic Modalities, which aim to 

provide the optimization of the teaching and learning processes. Based on this strong 

role of the Didactic Book in the classrooms, the present study aimed to analyze five 

books among the ten chosen that make up the National Guide of the Didactic Book 

exercise 2016/2018, with a view to discussing, measuring and drawing reflections on 

of some of the didactic modalities present in them, also exposing conclusions about 

each of the works in this regard. This investigation took place in the DBs of volume 2 

(textbooks equivalent to the second year of high school education) of each of the 5 

collections selected for this research, focusing on the content “Vegetal Hormones” 

which were represented by L1, L2 , L3, L4 and L5. The research was carried out 

through a documentary analysis following a qualitative and quantitative approach. In a 

general analysis of the five editions selected for this study, and based on the guiding 

criteria used in this research, it was found that L4 was the one that had the best 

qualifiers, presenting indexes of “good and excellent” in almost all the criteria proposed 

in this investigation . Through this analysis it was possible to confirm the great 

versatility of the so-called didactic modalities regarding the teaching of the content of 

plant hormones, offering the teacher interesting and really effective alternatives in the 

assimilation of the contents, reinforcing the ideas proposed in Ausubel's Theory of 

Meaningful Learning 

Keyword: Didactic Books. Didactic Modalities. Plant hormones. Teaching Botany. 
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1 INTRODUÇÃO 

O livro didático é uma ferramenta importante para o ensino e aprendizagem, 

portanto seu emprego em sala de aula pode trazer ganhos importantes em qualidade 

de informações, sendo uma fonte segura e objetiva para pesquisa. De acordo com o 

Guia Nacional do Livro Didático, os Livros Didáticos (LDs), são meios confiáveis no 

processo de aprendizagem, “por sua importância no cenário brasileiro, e por serem, 

também, poderosos aliados nas decisões e práticas curriculares” (BRASIL, 2018). 

De acordo com Lajolo, 

Em sociedades como a brasileira, livros didáticos e não-didáticos são centrais 
na produção, circulação e apropriação de conhecimentos, sobretudo dos 
conhecimentos por cuja difusão a escola é responsável. Dentre a variedade 
de livros existentes, todos podem ter e efetivamente têm papel importante na 
escola. (LAJOLO, 2008, p.46) 

Vale ressaltar também que, mesmo com avanços que apontam outros 

caminhos para a aprendizagem que não foquem somente nos LDs, eles ainda 

possuem lugar de destaque na divulgação dos conhecimentos tendo seu papel 

imprescindível nas escolas, tanto no ensino privado quanto na rede pública. Hoje, 

essa realidade vem mudando, uma vez que os livros já contêm uma diversidade de 

textos que abrangem os diferentes falares e as diferentes características regionais do 

país (SILVINO; VERCEZE, 2008). 

Assim como no ensino privado, os alunos da rede pública de ensino podem 

contar com o acesso a livros didáticos que prezam cada vez mais por qualidade e 

constantes atualizações, resultado de uma seleção criteriosa proporcionada por meio 

de órgãos membros do Ministério da Educação (MEC), com desenvolvimento e 

aplicação coordenados pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático 

(PNLD). 

Deste modo, O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 

(...) é destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e 
literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma 
sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das 
redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às instituições de 
educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos e conveniadas com o Poder Público. (BRASIL, 2020) 

Os LDs, para estarem aptos a compor ao Guia Nacional do Livro Didático (guia 

que contêm livros selecionados dentro do Programa Nacional do Livro e do Material 
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Didático – PNLD), devem atender a uma série de critérios de qualidade elaborados e 

analisados por uma equipe qualificada composta por professores universitários e de 

ensino médio, portanto, tem-se, na escolha do livro didático, uma tarefa de grande 

importância no ofício docente (BRASIL, 2018). 

Os objetos de análise deste trabalho foram cinco livros dentre os dez escolhidos 

que compõe o Guia Nacional do Livro Didático exercício 2016/2018, nos quais foram 

feitas análises acerca das modalidades didáticas presentes em cada livro analisado. 

A escolha destes 5 exemplares deu-se por motivo de disponibilização, pelas editoras, 

dos formatos digitais e gratuitas. 

Essa investigação deu-se nos LDs de volume 2 (livros didáticos equivalentes 

ao segundo ano de formação do ensino médio) de cada uma das 5 coleções 

selecionadas para esta pesquisa, com foco no conteúdo “Hormônios Vegetais”, visto 

que este conteúdo apresenta-se como um dos que possuem um certa dificuldade na 

sua compreensão e fixação pelo corpo discente. 

Dentre os diversos conteúdos que abrangem o estudo da biologia no Ensino 

Médio, o estudo de Botânica é considerado um dos mais difíceis de compreender 

(MELO et al., 2012). Dessa forma, a escolha do capítulo que trata de fisiologia vegetal, 

com ênfase nos hormônios vegetais, deu-se particularmente por conta da abordagem 

majoritariamente tecnicista e tradicional com que costuma ser tratada no Ensino 

Médio, no qual o professor se depara com um grande volume de conceitos, 

nomenclaturas e trabalha-los com os alunos sem recorrer a métodos de memorização 

– que já se sabe, não contribuem para uma apreensão significativa do conhecimento 

- se torna um verdadeiro desafio. (BATISTA; ARAUJO, 2015, ROMANO; PONTES, 

2016). 

Nesse contexto, é importante desenvolver e disponibilizar ao professor 

alternativas e estratégias de abordagem de conteúdos de Biologia que contribuam 

com a superação dos métodos ainda pautados somente na reprodução e fixação de 

informações, onde o aluno não ocupa seu papel enquanto protagonista do processo 

de ensino e aprendizagem. Com relação a esse cenário problemático do ensino de 

conteúdos de Botânica, cita-se: 

Considerando-se o ensino da botânica desenvolvido nos dias atuais é 
possível dizer que este é, em sua grande parte, feito por meio de listas de 
nomes científicos e de palavras totalmente isoladas da realidade, usadas 
para definir conceitos que possivelmente nem ao menos podem ser 
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compreendidos pelos alunos e pelos professores. Soma-se a isso a 
confirmação desta especialização impressa nos livros didáticos, com 
conteúdo teóricos específicos e complexos, cada vez mais distantes da 
realidade de alunos e professores (SILVA, 2008, p.27). 

As Modalidades Didáticas podem representar um recurso diferenciado para 

professores e alunos, principalmente aquelas que preconizam a problematização e 

contextualização do que se é estudado, proporcionando assim a associação entre 

conhecimentos prévios e a construção de novos saberes, em as práticas docentes, 

englobando as Modalidades Didáticas (MDs) no processo de ensino e aprendizagem, 

possam ter uma grande influência no desenvolvimento teórico-científico dos 

alunos,(...)” (DEMARCHI; FURTADO; WIRZBICKI, 2019, p.163). 

Deste modo, conhecer quais os tipos de modalidades didáticas escolhidas 

pelos autores como estratégias facilitadoras da compreensão e internalização dos 

conhecimentos discutidos nas temáticas em geral, em especial, neste estudo, 

fisiologia vegetal / hormônios vegetais, nos darão uma ideia do porquê este tema é 

geralmente considerado “difícil”. 

Para alcançar esses objetivos ora citados, buscamos demonstrar quais as 

modalidades didáticas são encontradas nos livros didáticos de Biologia constantes no 

rol de obras aprovadas pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 

exercício 2016 / 2018, assim como alguns aspectos da composição dos conteúdos 

poderão ser facilitadores ou não aprendizado. 

Após esta fundamentação sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa de 

David Ausubel, será apresentada a metodologia utilizada para a elaboração da análise 

dos Livros Didáticos de Biologia. Em seguida, serão apresentados os resultados 

obtidos, uma discussão sobre os dados e, por conseguinte as considerações finais, 

onde se buscará estimular ideias e reflexões sobre de que modo a Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel, poderá construir mudanças relevantes 

no cenário educacional, que sejam de fato assimiladas e aplicadas no cotidiano de 

professores de biologia. 

No decorrer deste trabalho, serão apresentadas algumas das muitas 

possibilidades de abordagens didáticas para o ensino de Biologia proporcionadas 

pelas chamadas Modalidades Didáticas. Serão discutidos caminhos e propostas de 

como trabalha-las tendo como apoio o livro didático de Biologia, com foco nas 

modalidades didáticas como meios facilitadores da aprendizagem. 
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Com base na teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, será 

trazido à tona um novo olhar acerca do papel do livro didático de biologia como 

ferramenta norteadora para uma ampliação de diferentes abordagens de conteúdos 

de Fisiologia Vegetal através das Modalidades Didáticas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Livros didáticos e seus aspectos gerais  

O livro didático representa um dos mais importantes e acessíveis recursos 

pedagógicos, fonte de conhecimento e pesquisa para os educandos e ferramenta 

essencial para nortear as práticas docentes (ARAUJO; COSTA, 2019) que meio 

educativo pedagógico também são chamados de manuais escolares ou livros 

escolares, artefatos que desde há muito tempo ocupam o cenário escolar (JUNIOR, 

1997). 

Com olhar no contexto histórico sobre o uso dos livros didáticos no Brasil “têm-

se registros do uso deles desde o período imperial que datam 1820, quando foram 

instaladas as primeiras escolas públicas no país. Nessa década se iniciou também a 

produção de manuais editados nas gráficas brasileiras,(...)” (CASTRO; CELESTE 

FILHO; ZACHEU, 2015). 

“No que se refere à história do livro didático no Brasil, ao nível oficial e 

regulamentado, se iniciou com a Legislação criada em 1938, pelo Decreto Lei 1006” 

(SILVINO; VERCEZE, 2008). 

Foi nesse período (...) “em que o Estado criou uma legislação específica para 

o livro didático, por meio da criação de um órgão público capacitado para legislar sobre 

tais assuntos: o Instituto Nacional do Livro – INL – órgão que tinha por função zelar e 

ampliar pela produção do livro didático no país” (JORGE; MAGNONI; REIS, 2015). 

Por volta dos 1960 os livros didáticos passaram a receber subsídios que 

marcaram o início de programas de fomentação a distribuição na rede pública de 

ensino. Neste mesmo período , um  acordo entre o Ministério da Educação (MEC) e a 

Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) permite a 

criação da Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (Colted), com o objetivo de 

coordenar as ações referentes à produção, edição e distribuição do livro didático 

(BRASIL, 2020). 

Por meio do “Decreto nº 77.107, de 4/2/76, o governo assume a compra de boa 

parcela dos livros para distribuir a parte das escolas e das unidades federadas”, “com 

recursos provindos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)” 

(BRASIL, 2020). 

Com o início do processo de redemocratização brasileira em 1985, o MEC 

instituiu o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) (SILVA, 2012). O mecanismo 
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jurídico que regulamenta o livro didático é o Decreto n. 9154/85, que instituiu o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)” (SILVINO; VERCEZE, 2008). O PNLD 

torna-se encarregado por executar as Políticas Educacionais do Ministério da 

Educação (MEC), como o objetivo de escolher livros didáticos de qualidade  de 

maneira sistemática, regular e gratuita para as escolas da rede pública de Educação 

Básica (BRASIL, 2020). 

O Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLDEM) foi 

instituído em 2003, contendo apenas as disciplinas de Português e Matemática 

disponíveis em seu catálogo de distribuição para escolas públicas, mas só teve sua 

distribuição completa para todas as regiões do país em 2005. “As demais disciplinas 

foram incorporadas de forma progressiva, sendo que, em 2007, foram distribuídos os 

livros de Biologia, de História e de Química. Em 2008, abrangeram os livros de Física 

e de Geografia” (CASTRO; CELESTE FILHO; ZACHEU, 2015). 

A avaliação, escolha e aquisição dos livros ocorre em ciclos regulares trienais 

alternando o atendimento a todos os níveis de ensino: Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, atendendo a educação regular e a Educação de Jovens e Adultos 

(BRASIL, 2020). 

Na maioria das escolas da rede pública de ensino do Brasil, o livro didático não 

é apenas um suporte, mas o principal instrumento e uma diretriz básica de apoio do 

professor, sendo, muitas vezes, a sua única referência (FRISON et al, 2009; SOARES, 

2002). Para Lajolo (2008, p.4), “a importância atribuída ao livro didático em toda a 

sociedade faz com que ele acabe determinando conteúdos e condicionando 

estratégias de ensino, marcando de forma decisiva o que se ensina e como se ensina, 

o que se ensina”. Além de, muitas vezes, ser a única fonte de pesquisa para os alunos. 

2.2 O livro didático e o ensino de Biologia 

Os livros didáticos no Brasil precisam conter, em seu bojo, conceitos base, que 

são específicos de cada disciplina curricular. Sua elaboração e confecção devem 

seguir uma série de normas e diretrizes disponibilizadas pelos órgãos competentes. 

Partindo dessa premissa, podemos compreender a importância que há em 

conhecer os livros didáticos em seus aspectos gerais, que vão das mais simples 

formatações textuais as mais complexas e elaboradas, pensadas e estruturadas para 

atingirem um fim comum no ensino e na aprendizagem. 
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O Ensino de Biologia, vem para ampliar e tornar o ensino menos limitado e 

tradicional, fazendo com que o indivíduo entenda a sua relação biológica, e também 

do lugar que ele ocupa na natureza e na sociedade. 

“Tradicionalmente o ensino da Biologia tem sido organizado em torno das 

várias ciências da vida – Citologia, Genética, Evolução, Ecologia, Zoologia, Botânica, 

Fisiologia (...)” (BRASIL, 2006, p.35). E, “esses conhecimentos caracterizavam-se, por 

um lado, pelos ramos mais descritivos da história Natural- (...)” (FERREIRA; 

MARANDINO; SELLES, 2011, p. 37), que por sua vez, (...) “encontrando-se sujeitos 

às constantes atualizações oriundas dos avanços científicos e também tecnológicos, 

que exige dos professores uma atualização conceitual, metodológica  e didática 

constante” (ARAUJO; COSTA, 2019, p.25). 

Partindo desta perspectivas e com olhar voltado para o ensino de Biologia, 

livros didático, e conteúdos específicos da disciplina, que chegaremos na Botânica “ 

que é um ramo da Biologia que se preocupa em estudar as características dos 

vegetais, sendo a fisiologia, a morfologia e a anatomia algumas delas” (ARAÚJO; 

BATISTA, 2015, p. 110). 

No decorrer dos anos o ensino de botânica tornou-se obsoleto. O conteúdo é 

considerado “chato e enfadonho”, os próprios professores reconhecem ser um 

conteúdo de difícil compreensão pelos alunos além da falta de habilidade por parte 

dos professores. Além disso, ainda há a ausência de materiais didáticos atuais que 

facilitem o aprendizado destes conteúdos (PITANGA 2010). 

Dentre os conteúdos de botânica, a fisiologia vegetal provavelmente é um dos 

conteúdos que mais se encontram desatualizados, devido as constante e frequentes 

inovações tecnológicas que estão envolvidas neste campo, e também ser um dos 

conteúdos mais abstratos para os estudantes. Esse fato ocorre, provavelmente, pela 

complexidade de conteúdos como regulação hormonal, transporte de água, nutrientes 

e fotossíntese, o que torna difícil a compreensão por parte dos alunos que possuem 

pouco estudo em relação às plantas (AUMOND JÚNIOR, 2014). 

Considerando que o ensino da botânica nos dias atuais, é possível dizer que 

estes são, em sua grande parte, são feitos por meio de listas de nomes científicos e 

de palavras totalmente isoladas da realidade, (...), deste modo, cabe aos professores 

buscarem as formas mais adequadas de utilização dos livros para que eles não 

possam, de maneira negativa, exercer ou influenciar os alunos ( SILVA, 2008). 
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Pesquisas sobre o conteúdo dos livros didáticos ou sobre os critérios de 

avaliação desses materiais contribuem para a sua melhoria. Esses trabalhos 

contribuem para que os livros didáticos sejam melhorados, uma vez que, identificam 

os erros. Além disso, emprego excessivo de termos técnico-científicos também é o 

objetivo de um grande número de estudos. Nesses trabalhos, pesquisadores criticam 

o uso descontextualizado e com raras explicações sobre os termos, tornando ainda 

mais difícil a aprendizagem (AUMOND JÚNIOR, 2014; BIZZO, 2000). 

Dessa forma, torna-se imprescindível realizar avaliações periódicas a respeito 

da forma como os conteúdos são abordados nos livros didáticos para comparar as 

diversas coleções e verificar de fato a qualidade desse material (OTERO; MOREIRA; 

GRECA, 2002; SANDRIN; PUORTO; NARDI, 2005) 

A mediação dos conhecimentos realizados pelo professor aliado ao uso dos 

LDs e outros meios, devem, antes de tudo, buscar desenvolver nos seus alunos as 

capacidades e competências, e deste modo, buscar consolidar e fortificar os 

conhecimentos já internalizados pelos alunos, ou seja, este professor, que considera 

os alunos como uma tábua rasa, sabe que eles trazem consigo muitas experiências e 

conhecimentos prévios, que além de serem de extrema relevância, certamente podem 

ser incorporados ao desenvolvimentos dos conteúdos escolares. (DOPP, 2013). 

“Neste sentido, o professor precisa adotar um papel de mediador entre o aluno e o 

conhecimento. Ele não irá apenas transmitir o conhecimento como fluxo de 

informação e, sim, orientar o aluno em sua própria construção” (DOPP, 2013). 

Acerca do construtivismo e mais especificamente sobre a aprendizagem 

significativa de David Ausubel teceremos algumas linhas sobre tema com foco 

específico nas modalidades didáticas e suas possíveis contribuições para o 

aprendizados dos alunos. 

2.3 Conceitos sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa de D 

avid Ausubel 

Em um mundo cada vez mais movido pelo acesso automático e dinâmico às 

informações proporcionado pelas tecnologias, aguçar o interesse do estudante 

durante o processo de ensino e aprendizagem das ciências de modo que este se sinta 

sujeito ativo no contexto didático, tem se tornado um desafio cada vez maior.  
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Muitas instituições ainda se limitam a métodos em que o aluno assume uma 

postura passiva e inerte em sala de aula diante do conhecimento mecanicamente 

transmitido pelo professor e vários autores apontam o erro de se optar por esse tipo 

de metodologia. Moreira (2011) destaca que a aprendizagem mecânica encontra bem 

pouca ou nenhuma fundamentação na estrutura cognitiva. Krasilchik (1987) reforça 

essa ideia quando diz que “o ensino de Ciências ainda hoje se faz abordando uma 

coleção de fatos, descrição de fenômenos, enunciados de teorias a decorar”. Para a 

autora, uma das características do mau-ensino das Ciências é praticá-lo de forma 

meramente expositiva, autoritária, “livresca”, mantendo os estudantes inativos, tanto 

intelectual quanto fisicamente (KRASILCHIK,1987). 

Assim, faz-se imprescindível por parte do educador ter consciência da 

complexidade e das especificidades do processo de ensino e aprendizagem, voltando 

seu olhar para fatores intrínsecos a este, tendo em vista para isso, uma percepção 

mais aprofundada das estruturas cognitivas do estudante e de que modo podem ser 

aproveitadas para otimizar a apreensão e construção do conhecimento.  

É disso que se trata a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. Nela, 

as ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária 

com o repertório de conhecimentos do aprendiz. Nesse contexto, substantiva significa 

não literal. Não arbitrária significa que essa interação não é com qualquer ideia prévia 

do aluno, mas sim com algum conhecimento que ele já possua em sua estrutura 

cognitiva e que, em dada situação, possa ser especificamente relevante. (MOREIRA, 

2012 ). Esse conhecimento prévio do aluno, considerado relevante no momento da 

apreensão de novos conteúdos - por exemplo, uma imagem ou símbolo significativo, 

conceito ou modelo – foi denominado por Ausubel de subsunçor (palavra estabelecida 

para traduzir o termo inglês “subsumer”, até então sem um correspondente na língua 

portuguesa).  

Sobre os subsunçores, Moreira (2011) explica que no processo que permeia 

uma aprendizagem significativa, uma nova informação à qual o aprendiz tem contato 

relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da sua estrutura cognitiva, 

isto é, este processo envolve a interação da nova informação com uma estrutura de 

conhecimento específica (subsunçor ou ideia-âncora). O contato com a nova 

informação tem como consequência crescimento e modificação do conceito 

subsunçor (MOREIRA, 2011). Sendo assim, estrutura cognitiva representa “uma 
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estrutura hierárquica de conceitos que são representações de experiências sensoriais 

do indivíduo” (MOREIRA, 1999 ) 

Para Ausubel (1976) nos processos onde a aprendizagem não se configura 

como significativa, o aprendiz utiliza-se de uma aprendizagem mecânica, a qual ocorre 

quando os novos conhecimentos a serem aprendidos não fornecem possibilidade de 

promover ligações com algum conhecimento prévio do estudante. Nesse caso as 

novas informações acabam sendo aprendidas sem interagir com conceitos relevantes 

presentes na estrutura cognitiva. Seria isso o que ocorre quando o aluno decora 

conceitos, fórmulas e leis para resolução de problemas e depois os esquece. 

(Pellizzari et al, 2001). 

Segundo a teoria de Ausubel, na aprendizagem há três vantagens essenciais 
em relação à aprendizagem memorística. Em primeiro lugar, o conhecimento 
que se adquire de maneira significativa é retido e lembrado por mais tempo. 
Em segundo, aumenta a capacidade de aprender outros conteúdos de uma 
terceiro, uma vez esquecida, facilita a aprendizagem seguinte – a 
“reaprendizagem”, para dizer de outra maneira. A explicação dessas 
vantagens está nos processos específicos por meio dos quais se produz a 
aprendizagem maneira mais fácil, mesmo se a informação original for 
esquecida. E, em significativa onde se implica, como um processo central, a 
interação entre a estrutura cognitiva prévia do aluno e o conteúdo de 
aprendizagem. Essa interação traduz-se em um processo de modificação 
mútua tanto da estrutura cognitiva inicial como do conteúdo que é preciso 
aprender, constituindo o núcleo da aprendizagem significativa, o que é crucial 
para entender as propriedades e a potencialidade. (Pellizzari et al, 2001, p. 
39-40) 

2.4 Modalidades Didáticas 

Apesar de seu caráter predominantemente empírico, ainda hoje é possível 

constatar que a Ciência trabalhada em sala de aula através de disciplinas como 

Química, Física e Biologia, continua sendo abordada preferencialmente por meio de 

aulas expositivas, quando o mais apropriado seria que os docentes optassem por 

alternativas mais dinâmicas e interessantes, tais como a realização de experimentos. 

“Porém, na prática o que se tem presenciado é no máximo a utilização de aulas 

práticas demonstrativas pelos educadores face à falta de materiais, laboratórios ou 

em virtude da quantidade excessiva alunos por sala” (JESUS, et al., 2016). 

Porém, antes de tudo é necessário considerar fatores que vão desde contextos 

socioeconômicos, recursos limitados de algumas instituições de ensino e até mesmo 

carga horária, condições estas capazes de cercear os planos do mais bem-

intencionado e preparado professor. 
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Nessa perspectiva, o livro didático acaba se tornando um dos únicos pontos de 

partida para a produção de atividades inovadoras em sala de aula aos quais tanto 

professor quanto aluno tem acesso direto. Cabe ao professor tirar proveito dessa 

ferramenta da melhor forma possível, elaborando estratégias adequadas à sua 

realidade e de seus alunos. É nesse momento que a qualidade do livro enquanto 

material didático faz total diferença no atendimento às necessidades dos diferentes 

contextos escolares, muitas vezes precários.  

Brasil (1997) destaca que livro didático é um material de forte influência na 

prática de ensino brasileira. É preciso que os professores estejam atentos à qualidade, 

à coerência e a eventuais restrições que apresentem em relação aos objetivos 

educacionais propostos. Além disso, é importante considerar que o livro didático não 

deve ser o único material a ser utilizado, pois a variedade de fontes de informação é 

que contribuirá para o aluno ter uma visão ampla do conhecimento. 

É sabido que não há uma fórmula pronta que conduza o educador para um 

processo de ensino e aprendizagem que garanta o sucesso da aprendizagem, 

principalmente tendo em vista que são muitos os fatores que podem interferir no 

planejamento e desenvolvimento das metodologias escolhidas. Assim, Krasilchik 

(2008) enfoca a necessidade do educador recorrer a um pluralismo metodológico, 

conduzido por objetivos claros e coerentes, de modo a garantir maiores oportunidades 

para a construção do conhecimento.  Ou seja, “quanto mais variado e rico for o meio 

intelectual, metodológico ou didático fornecido pelo professor, maiores condições ele 

terá de desenvolver uma aprendizagem significativa da maioria de seus alunos” 

(LABURÚ; ARRUDA; NARDI, 2003). É aqui que entra o conceito de Modalidades 

Didáticas. 

Sob a ótica de Krasilchik (2000), modalidades didáticas podem se associadas 

ao projeto político de educação que as propõe. Sendo assim, um processo educativo 

que tenha como intenção uma perspectiva transformadora deveria primar pela 

reflexão e a ação do aluno enquanto um protagonista do processo didático, tal como 

defendia Paulo Freire (1987). Para que isso se concretize é imprescindível que o aluno 

esteja imerso em um processo de ensino e aprendizagem ativo e significativo.  

Dentre as modalidades didáticas existentes cita-se as aulas expositivas 

dialogadas, discussões em grupo, demonstrações, aulas práticas, excursões, 

simulações, instruções individualizadas, projetos de pesquisa (KRASILCHIK, 2011) 
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bem como variantes e complementos dessas, como a utilização dos meios 

multissensoriais, das tecnologias educacionais e de recursos didáticos-pedagógicos 

como os mapas conceituais, os modelos representacionais e os jogos didáticos 

(FOLLMANN; DATTEIN; UHMANN, 2013). 

Considerando-se Marques (2018), outras Modalidades Didáticas como: Aula de 

Campo, Debate ou Discussão, Estudo de textos, Estudo dirigido, Estudo em grupo, 

Estudos de caso, Estudo Individual, Oficina, Palestra, seminário, resolução de 

problemas, resolução de exercícios, feira de ciência, leitura, dramatização, entrevista, 

relato de experiência, modelos didáticos, podem ser citadas. 

Existe uma classificação mencionada por Ascher (1966 apud KRASILCHIK, 

2011), em que as modalidades didáticas enquadram-se basicamente em três 

categorias: falar, fazer ou mostrar.  Dentre as modalidades didáticas classificadas pelo 

“falar” o autor menciona as aulas expositivas, debates e discussões em sala de aula. 

O “fazer” como o próprio nome sugere, refere-se às modalidades didáticas onde se 

executam ações que levam ao aprendizado como aulas práticas, aulas experimentais, 

jogos, etc. Por último o verbo “mostrar”, classifica as atividades que englobam 

processos de ensino e aprendizagem como demonstrações, apresentação de vídeos 

e filmes, por exemplo. 

Sendo assim, de uma forma geral pode-se dizer que modalidades didáticas 

constituem diferentes metodologias de ensino empregadas tanto dentro quanto fora 

do espaço da sala de aula visando otimizar o processo de aprendizagem. Para 

Krasilchik (2011), a escolha de determinada modalidade deve estar relacionada com 

as particularidades de cada conteúdo, os objetivos selecionados pelo docente, o perfil 

da classe a que se destina, tempo e os recursos aos quais se tem acesso e até mesmo 

os valores e convicções do professor.  

O mesmo pensamento aponta Marques (2018): 

Então não basta querer desenvolver uma aula diferente, é preciso 
planejamento relacionado a faixa etária dos estudantes, conhecimento de 
suas vivências e realidade sociocultural (conhecimentos prévios dos alunos 
em relação ao conteúdo que será abordado), as características dos 
conteúdos, os recursos tecnológicos disponíveis, a capacidade docente para 
realização da transposição didática, entre outros (MARQUES, 2018). 

Rosa e Landim (2014) enfatizam que “um ensino que se constrói com 

modalidades didáticas variadas, pode fazer com que o aluno participe ativamente das 

aulas”, o que mostra que optar por métodos diversificados de ensino com os alunos 
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pode ser motivador, instigante e um grande passo para alcançar uma aprendizagem 

considerada significativa nos moldes da teoria de Ausubel. 

Com toda a gama de tecnologias e acesso à informação de que se dispõe 

atualmente, a variedade de modalidades didáticas que podem ser empregadas pelos 

professores no processo de ensino e aprendizagem, apresenta-se ainda mais ampla. 

Entretanto, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais(PCNs, 

BRASIL, 1997) nem sempre se dispõe desse tipo de recurso, como é explicado, e é 

indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos como 

instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em relação 

às novas tecnologias da informação e se instrumentalizarem para as demandas 

sociais presentes e futuras. A menção ao uso de computadores, dentro de um amplo 

leque de materiais, pode parecer descabida perante as reais condições das escolas, 

pois muitas não têm sequer giz para trabalhar. Sem dúvida essa é uma preocupação 

que exige posicionamento e investimento em alternativas criativas para que as metas 

sejam atingidas. 

Esse é mais um ponto no qual o livro didático precisa dar suporte ao professor, 

contemplando sempre perspectivas que tragam à tona – mesmo que de maneira 

superficial - a apresentação de conceitos atuais de ciências e tecnologia, sugestões 

de recursos tecnológicos promovendo sempre que possível uma correlação entre os 

recursos e os conteúdos trabalhados, considerando características dos estudantes e 

docentes, infraestrutura existente.  

Zabala (1998) comenta sobre a importância de um uso crítico do livro didático. 

Os materiais curriculares utilizados em sala de aula são essenciais em muitas das 

propostas metodológicas, já que as condicionam de tal forma que dificilmente pode se 

fazer algo diferente ao que propõem, ou alheio ao sentido com que foram planejados. 

Vários trabalhos apontam que é muito frequente que os professores “sigam” o livro 

para estruturar suas aulas. Assim, pois, convém analisá-lo com atenção, evitando 

julgamentos estereotipados que não contribuem muito para melhorar seu uso ou a 

prática educativa. 

Fica claro, dessa forma, que o livro didático de Biologia pode ser considerado 

um aliado do professor da disciplina, por meio do qual diversas modalidades didáticas 

podem se manifestar na busca por um processo de ensino e aprendizagem mais 

dinâmico, onde o aluno tenha autonomia para interagir, argumentar e até mesmo 
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contestar eventuais inconsistências na apresentação do conteúdo. Aulas 

predominantemente expositivas não são capazes de prender a atenção dos alunos 

por muito tempo, causando a dispersão, as conversas paralelas e consequentemente 

a perda de parte essencial do processo de aprendizagem que é o interesse em 

aprender (SOUZA, 2014). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi realizada através de uma análise documental seguindo uma 

abordagem qualitativa e quantitativa (GODOY, 1995). A pesquisa qualitativa realiza 

uma análise rigorosa e criteriosa dos fenômenos que investiga, com ela não é 

necessário comprovar ou negar hipóteses, sua intenção é compreender e reconstruir 

os conhecimentos existentes e os temas investigados (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). A 

pesquisa quantitativa foi executada por meio da análise nos LDBEMs acerca da 

presença de Modalidades didáticas (MDs), utilizando-se de descritores relativos às 

modalidades. 

Os livros didáticos escolhidos para análise como material de pesquisa foram 

indicados pelo PNLD 2018 (Brasil, 2017). Foram escolhidas 10 coleções de LDs de 

Biologia, porém dentre estas, apenas 5 encontram-se disponíveis nos sites das 

editoras para consulta online (Figura 1).  

Figura 1: Imagens ilustrativas dos livros para análise (a) Biologia - José Amabis e 

Gilberto Martho, (b) Jose Arnaldo Favaretto, (c) Marcela Ogo e Leandro Godoy, (d) 

Sônia Lopes e Sérgio Rosso, (e) Sérgio Linhares Fernando Gewandsznajder, Helena 

Pacca. 
 

Fonte: Araújo (2020). 
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Desse modo, foi preciso limitar a pesquisa para as coleções disponíveis no sites 

das editoras em formato PDF, das quais, durante a discussão ou quando forem citados 

tais livros, esses serão referidos conforme a Quadro 1: 

Quadro 1: Identificação dos Livros Didáticas e capítulos que abordam o tema 
Fisiologia Vegetal em cada livro. 

Fonte: Araújo, (2020). 

A análise dos livros foi pautada em critérios propostos por Vasconcelos e Souto 

(2003) os quais apresentam os seguintes eixos prioritários: conteúdo teórico, recursos 

visuais, atividades propostas e recursos adicionais. 

Foi considerado nesta pesquisa o modo como os autores optaram para abordar 

os conteúdos referentes ao estudo dos Hormônios Vegetais em cada obra, 

enfatizando a relação entre o que está contido no livro e a presença de Modalidades 

Didáticas (MDs), observando ainda de que modo são estabelecidas possíveis 

conexões com situações cotidianas. Também foram averiguados aspectos pertinentes 

ao objetivo da pesquisa como: quais conceitos a respeito do assunto são abordados 

nos livros-texto e como eles são descritos no texto; a presença de textos ou 

recomendações de leituras complementares nos livros; se apresentam ilustrações 

(figuras); se ocorre incentivo à experimentação na prática de sala de aula; como estão 

dispostos os conceitos nesses recursos; contextualização e atualização de conceitos; 

se apresentam erros conceituais ou não. 

IDENTIFICAÇ
ÃO 

DESCRIÇÃO DO LIVRO CAPÍTULO 

LIVRO L1 
Biologia - José Amabis e Gilberto 
Martho 2016, v.2 

CAP. 6: Fisiologia das plantas; 6.4: 
Hormônios vegetais e controle do 
desenvolvimento, p.116-119 
 

LIVRO L2 
Biologia- Jose Arnaldo Favaretto, 
2016, v.2 

CAP.16: Hormônios e movimentos: 
Respostas a estímulos ambientais. p 
266-272: 
 

LIVRO L3 
Biologia Marcela Ogo e Leandro 
Godoy, 2016, v.2 

CAP. 6: Fisiologia vegetal: hormônios 
vegetais. p. 129-130 
 

LIVRO L4 
Biologia- Sérgio Linhares Fernando 
Gewandsznajder, Helena Pacca, 
2016, v.2 

CAP.8: Fisiologia vegetal: hormônios 
vegetais ou fitormônios. p. 106-108 
 

LIVRO L5 
Biologia- Sônia Lopes e Sérgio Rosso, 
2016, v.2 

CAP. 8: Fisiologia das angiospermas: 
Hormônios vegetais. p.150-152 
 



24 
 

 

Para melhor condução das análises elaborou-se um roteiro com os elementos, 

dos quais foram divididos de duas formas: aspectos gerais e específicos. Os aspectos 

gerais estão relacionados à estruturação e apresentação do conteúdo no livro, como 

a presença de figuras, organização de quadros e tabelas comparativas e leituras 

complementares, evidenciando assim a disposição do tema estudado em cada 

exemplar. Já os específicos são aqueles relacionados aos conteúdos presentes nos 

LDs: a análise dos conceitos e sua contextualização, qual(is) tema(s) é (são) 

indicado(s) como leitura complementar e quais atividades experimentais foram 

sugeridas. 

É importante frisar que estes aspectos, gerais e específicos, são os mesmos 

contemplados no edital de seleção para os LDs adquiridos pelo PNLEM. Porém, nem 

todos os critérios utilizados pelo MEC na seleção dos LDs foram considerados nesse 

trabalho, especialmente os aspectos gerais. Levando em consideração que se um LD 

foi aceito pelo programa, foi devido a este estar em conformidade com os critérios 

exigidos pelo edital. 

As seguir demonstraremos por meio de quadros 2 e 3 os aspectos que foram 

considerados para a análise dos livros didáticos neste trabalho. 

3.1 Aspectos das MDS Verificadas nos livros Analisados 

Quadro 2- Aspectos utilizados para análise dos Livros Didáticos de Biologia. 

fonte: Araújo (2020) 



25 
 

 

Quadro 3- Aspectos gerais e específicos analisados nos Livros Didáticos de Biologia. 

 

Fonte: Araújo (2020). 

Para melhor identificar os parâmetros levados em consideração na pesquisa foi 

utilizada a metodologia de (Belmiro, 2000; Martins e Viana, 2019, Brasil, 2015) com 

algumas modificações para adequar aos objetivos da pesquisa. 

Por possuir significado amplo, o termo Imagens, foi empregado como um dos 

itens de análise das Modalidades Didáticas, classificando componentes do livro 

didático entre os quais estão: Desenhos (representações ilustrativas de objetos, seres 

e estruturas), Fotografias (Imagens reais como micrografias), Gráficos 

(representações visuais de dados ou valores numéricos), Tabelas (recursos de 

apresentação gráfica para texto escrito) e Diagrama (representações de esquemas 

simplificados) (BELMIRO, 2000). 

Com relação ao item Exercícios foi levado em consideração o perfil das 

atividades propostas para fixação do conteúdo: emprego de questões objetivas 

(múltipla escolha), questões discursivas enfatizando a presença ou ausência de 

conteúdo extraído de vestibulares. (MARTINS e VIANA, 2019) 

Outra Modalidade Didática observada como recurso nos livros foi a 

Experimentação, e o aspecto analisado foi o incentivo ao emprego de atividades 

experimentais, seja em sala de aula, laboratório ou passíveis de se realizar em casa 

pelo próprio estudante. (BRASIL, 2015) 

Também foram contabilizadas como Modalidades Didáticas nos livros as 

Leituras Complementares - a presença de textos complementares, boxs de 

informações ou curiosidades relativas ao conteúdo.(BRASIL, 2015) 
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Por último, o item Pesquisa enquanto Modalidade Didática indica a 

preocupação dos autores em propor nos livros didáticos recursos como: apresentação 

de fontes de consulta sobre o conteúdo em links de páginas da web contendo textos 

ou vídeos, sugestões de documentários, livros assim como a presença de atividades 

e exercícios com questões que incentivam a prática da pesquisa pelo estudante 

(BRASIL, 2015). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Baseada nos conceitos apresentados sobre Modalidades Didáticas, a pesquisa 

foi realizada em uma análise acerca das formas de propor e organizar o trabalho 

pedagógico do professor, de como estão os LDs no suporte às atividades do 

professor, investigando o modo como estão sendo - ou não - possibilitadas nos Livros 

Didáticos de Biologia selecionados. A partir do conteúdo Fisiologia Vegetal-hormônios 

vegetais- foram discutidas Modalidades Didáticas percebidas e possíveis de se 

trabalhar por meio dos LDs, apontando nas obras analisadas se as mesmas oferecem 

subsídios aos docentes para o desenvolvimento destas atividades. 

4.1 Livro Didático de Amabis e Martho (L1) 

No livro definido como L1, o capítulo 6 (Fisiologia das plantas) trata do estudo 

dos hormônios vegetais, a partir do tópico 6.4, com o título Hormônios Vegetais e 

controle do desenvolvimento. Nele o conteúdo encontra-se distribuído entre as 

páginas 116 a 118. 

Inicialmente há uma elucidação resumida de conceitos gerais sobre hormônios 

vegetais, sua atuação no desenvolvimento de plantas, respostas a estímulos, e 

quantos tipos existem. Antes de partir para um maior aprofundamento das funções e 

características dos cinco grupos de hormônios vegetais, L1 apresenta uma tabela 

esquemática que relaciona cada um deles às suas respectivas funções, locais de 

produção e como são transportados (figura 2). Com essa estratégia, os autores 

possibilitam ao leitor um apanhado geral a respeito do conteúdo, uma vez que no 

esquema da tabela as informações estão reunidas e correlacionadas de forma mais 

objetiva, facilitando por exemplo momentos de consultas e revisão. 
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Figura 2: quadro demonstrativa das principais funções, origens e transporte 
hormônios nos vegetais  

Fonte: AMABIS; MARTHO, 2016. 

O uso de uma tabela com a síntese do conteúdo pode ser uma boa ferramenta 

de articulação e compreensão do conteúdo, e cada estudante aprende de forma 

diferente, cada qual com suas facilidades e dificuldades, quando as técnicas são 

diversificadas os estudantes que não aprenderam de um jeito podem aprender do 

outro (ALVES; DUARTE; ROSA, 2018). 

Prosseguindo com o tópico, a abordagem do conteúdo adquire um padrão mais 

aprofundado, aumentando a complexidade dos termos empregados nas explicações. 

Os autores trabalham as cinco classes de hormônios (anteriormente mencionadas na 

tabela) em sub tópicos onde cada um deles é apresentado com mais detalhes sobre 

suas funções nas plantas e estruturas onde atuam, citando também exemplos e sua 

importância no desenvolvimento dos vegetais. 

Sabe-se que nas temáticas que envolvem conteúdos de ciências é impossível 

abolir o uso de termos científicas e nomenclaturas, que muitas vezes tornam a leitura 

“complicada” causando certo distanciamento entre os alunos e o conteúdo estudado. 

Nesse sentido, L1 caracteriza-se por textos onde os conceitos são descritos no texto 

com uma linguagem científica, porém, sempre tendo o cuidado de exibir exemplos e 

explicações paralelas aos termos empregados, oferecendo ao usuário uma percepção 

mais clara acerca do que está sendo estudado. 
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Os autores também recorrem ao uso apropriado das imagens como Modalidade 

Didática, apresentando diversas tipologias como instrumentos facilitadores para a 

interpretação de conceitos e relações como emprego de fotografias, ilustrações 

esquemáticas, gráfico e diagrama (figura 3: A,B,C.) Conforme a metodologia que 

professor utiliza durante a aula, as imagens podem grandes aliadas na promoção e 

na facilitação de teoria e abstração do conhecimento. Sua função é a de tornar o texto 

mais claro (BRUZZO, 2012). 

Neste contexto, “a imagem pode ser lida e interpretada mesmo sem 

alfabetização, além de fornecer significado a linguagem verbal é um elemento de 

interação entre a língua e o indivíduo, porém a imagem não traduz a palavra mas a 

ideia” (SOUZA, 2014). 

A exemplo, as curvas de crescimento que variam de acordo com quantidade 

de produção ou concentração das Auxinas, assim com seus efeitos no 

desenvolvimento dos vegetais, uma associação que somente por meio de textos e a 

explicação dos professores poderia ter sua compreensão comprometida. 

Em se tratando das Atividades propostas para revisão e fixação dos conteúdos 

estudados no capítulo, L1 propõe diferentes perfis de atividades, trabalhando com 

questões de múltipla ENEM e ainda uma atividade experimental para realização 

doméstica, seguida escolha, questões discursivas, exercícios baseados em questões 

de vestibulares e de questionamentos baseados nos eventuais resultados do 

experimento proposto.(Figura 4: A, B, C, D) 

Figura 3: A. Gráfico representando o efeito de diferentes concentrações de auxina 
sobre o crescimento de caules e raízes. B. representação esquemática de um caule 
com incidência solar lateral e os efeitos dos raios e auxinas na sua curvatura. C. 
Experimento do gravitropismos negativo do caule e positivo das raízes em plantas 
recém germinadas. 

Fonte: AMABIS, José Mariano. MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia Moderna. v.2. 1 ed. São 

Paulo: Moderna, 2016. 

Para Macêdo e Reis,  
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(...) uma atividade experimental deve permitir diferentes formas de percepção 
qualitativa e quantitativa, de manuseio, observação, confronto, dúvida e de 
construção conceitual, com a tomada de informações para fomentar a 
verificação ou proposição de hipóteses explicativas e, preferencialmente, a 
realização de previsões baseadas nas teorias estudadas. (MACÊDO , REIS, 
2015, p. 6) 

FIGURA 4: A. atividades propostas para revisão de estudos. B. exercícios com 
questões do ENEM. C. Roteiro e atividades de incentivo a pratica. D. Atividades extra 
para incentivo e aprofundamento do tema estudado. 

Fonte: AMABIS, José Mariano. MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia Moderna. v.2. 1 ed. São Paulo: 
Moderna, 2016. 

Não foram observadas sugestões de leituras complementares sobre o 

conteúdo no livro, essas modalidades didáticas, que no contexto escolar do estudante, 

“(...) são ferramentas valiosas dentro dos processos de ensino e de aprendizagem, 

(COSTA, CHAVES, SANTOS, 2013, p.6), (...) “pois permitem contextualizar um 

conceito científico, aproximando a cotidianidade do discente e diminuindo as 

distâncias que existem entre o saber sábio e o público leigo” (CARVALHO, CUNHA, 

2017, p.2). 

O estímulo à pesquisa por parte do aluno foi um ponto pouco explorado pelos 

autores, que se limitaram à apresentação de conceitos objetivos e exemplos pouco 

relacionados à realidade e cotidiano do aluno.  

De acordo como Almeida e Souza,  
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“Uma atividade investigativa é uma estratégia que engloba variados tipos de 
atividades que sejam centradas no aluno e que estimulem o desenvolvimento 
da autonomia e da capacidade de tomar decisões, de argumentar, de avaliar 
e de resolver problemas” (ALMEIDA, SOUZA, 2013, p.3). 

Ainda nessa perspectiva, percebe-se que a obra não apresenta muitos artifícios 

para a promoção de uma aprendizagem contextualizada, abrindo mão de citar 

exemplos usuais como a indução do amadurecimento de frutas pelo hormônio etileno, 

algo facilmente demonstrado em situações cotidianas e que poderia ser melhor 

ilustrado no livro. 

Ricardo (2005) pondera que para que a aprendizagem e seja significativa, ela 

exige um retorno à realidade. “A contextualização neste caso, completa-se no 

momento em que se parte da realidade e a ela retorna, mas com um novo olhar, com 

possibilidades de compreensão e ação, pois agora se dispõe de ferramentas 

intelectuais para tal.” 

Percebe-se, então, que L1, talvez com o propósito de sintetizar o conteúdo de 

hormônios vegetais, não recorreu a outras modalidades didáticas que poderiam, com 

sucesso, promover situações de aprendizagem significativa, despertando nos alunos 

uma perspectiva muito mais curiosa, investigativa e contextualizada sobre os 

conceitos discutidos nos textos. 

Apesar da inegável qualidade das informações, de linguagem clara e recursos 

visuais bem empregados, a obra apresenta apenas três Modalidades Didáticas entre 

as cinco destacadas na pesquisa: Imagens, Exercícios e Experimentação, e dentro 

dos critérios desenvolvidos nesta análise que buscou verificar as variações possíveis 

de aplicações de modalidades distintas em um mesmo conteúdo, poderá trazer uma 

perca de compreensão do tema que se pretende ensinar.  

De acordo com Nicolas e Paniz,  

Ciências e Biologia são disciplinas que muitas vezes não despertam interesse 
dos alunos, devido à utilização de nomenclatura complexa para as mesmas. 
Isso exige do professor que faça a transposição didática de forma adequada 
e também faça uso diversas estratégias e recursos (NICOLA; PANIZ, 2016, 
p. 358). 

Deste modo podemos entender o papel importante das variações de 

modalidades didáticas em um mesmo conteúdo, que tem por princípio fundamental 

facilitar e mediar uma melhor compreensão do conteúdo. 
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Os quadros 4,5,6 ) apresentam a análise de L1 pautada nos critérios propostos 

por Vasconcelos e Souto (2003), conforme os eixos prioritários estabelecidos: 

conteúdo teórico, recursos visuais, atividades propostas e recursos adicionais 

Quadro 4: Critérios para análise do conteúdo teórico em L1 

Fonte: Araújo (2020) 

Quadro 5. Critérios para análise dos recursos visuais em L1. 

 

Fonte: Araújo (2020) 

PARÂMETRO FRACO REGULAR BOM EXCELENTE 

Qualidade das ilustrações (nitidez, 
cor, etc.) 

   x 

Grau de relação com as 
informações contidas no texto. 
Inserção ao longo do texto 
(diagramação) 

  x  

Veracidade da informação contida 
na ilustração. Possibilidade de 
contextualização 

 x   

Grau de inovação 
(originalidade/criatividade) 

 x   

Induzem a interpretação incorreta? 
SIM NÃO 

 x  

ATIVIDADES SIM NÃO 

Propõe questões ao final de cada 
capítulo/tema? 

x  

As questões têm enfoque multidisciplinar? x  

As questões priorizam a problematização?  x 

Propõe atividades em grupo e/ou projetos 
para trabalho do tema exposto ? 

 x 

As atividades são isentas de risco para 
alunos? 

x  

As atividades são facilmente executáveis? x  

As atividades têm relação direta com o 
conteúdo trabalhado? 

x  

Indica fontes complementares de 
informação?  

 x 

Estimula a utilização de novas tecnologias 
(ex. internet)? 

 x 
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Quadro 6. Atividades propostas utilizadas na complementação e contextualização do 
conteúdo discutido em L1. 

Fonte: Araújo (2020) 

4.2 Livro Didático de José Arnaldo Favaretto (L2) 

A introdução é precedida por um texto extraído de revista que aborda a arte de 

podar folhagens de plantas para obtenção de formatos e esculturas paisagísticas. É 

válido ressaltar esse diferencial da obra, no qual o autor fornece ao leitor a 

possibilidade de acesso a um conteúdo interessante e que ultrapassa o limite da 

informação estritamente técnica e científica para resolução de questões. 

Ao mesmo tempo em que gera curiosidade (tanto pelas imagens selecionadas 

para ilustrar, quanto pela leitura), a escolha por esse formato de introdução ao 

conteúdo direciona o aluno a perceber mais claramente a relação e aplicabilidade do 

conhecimento em diálogo com o mundo. Assim, o texto deve ser um instrumento que 

deverá unir os conteúdos das disciplinas a um contexto social para instigar a leitura e 

assim provocar a reflexão sobre o tema (NASCIMENTO; SANTOS, 2006). 

A introdução ao conteúdo propriamente dito começa discorrendo de forma 

abrangente sobre os principais hormônios, características e suas respectivas funções. 

Nos tópicos seguintes, L2 dedica-se à apresentação de cada um dos hormônios 

separadamente. Interessante ressaltar como um ponto positivo o padrão apresentado 

pelos autores na elaboração de seus textos, buscando sempre contextualizar o 

conteúdo ao mencionar contextos históricos, nomes de cientistas, pesquisadores, e 

adicionando sempre que necessário uma seção de informações extras posicionado 

próximo ao texto explicativo referente (Figura 2). 

PARÂMETRO FRACO REGULAR BOM EXCELENTE 

Adequação à série   x  

Clareza do texto (definições, 
termos, etc.) 

   x 

Nível de atualização do texto   x  

Grau de coerência entre as 
informações apresentadas 
(ausência de contradições) 

   x 

Apresenta textos 
complementares? 

SIM NÃO 

 x 
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Figura 5: Box de informações extras sobre Hormônio Giberelina. 

Fonte: FAVARETTO, 2016. 

Para os PCNEM, trabalhar o conteúdo de forma contextualizada é um recurso 

que retira o aluno da condição de espectador passivo. Quando o conteúdo do ensino 

é bem trabalhado ao longo da transposição didática, permite aprendizagens 

significativas que impulsionam o aluno e estabeleçam uma relação de reciprocidade 

entre ele e o objeto do conhecimento. A contextualização relembra áreas, âmbitos ou 

dimensões presentes na vida pessoal, cultural e social, e estimula competências 

cognitivas já adquiridas (BRASIL, 1999). 

Com relação à parte gráfica e de diagramação, os autores optaram pelo uso de 

diferentes tipos de recursos visuais para trabalhar alguns aspectos que não podem 

ser assimilados somente por meio de texto. Entre as imagens foi possível identificar: 

fotografias e ilustrações esquemáticas para facilitar a compreensão do conteúdo 

abordado, presença de gráfico (figura 6) para relacionar fatores e demonstrar 

variações de crescimento vegetal e ainda um quadro ilustrativo que faz menção aos 

processos que envolvem o amadurecimento dos frutos, remetendo a situações típicas 

do cotidiano doméstico e que, seguramente, evocam vivências dos próprios alunos. 

Segundo Peça,  

(...) o recurso da linguagem gráfica torna possível a organização de dados 
coletados, utilizando interdisciplinaridade e a conexão entre diversos 
assuntos, facilitando assim, a comparação entre eles, especialmente para 
estabelecer conclusões ao apresentar a síntese do levantamento de dados 
de forma simples números ao descrever fatos, promovendo na prática escolar 
a  dinâmica (PEÇA, 2008, p.2). 
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Figura 6: Gráfico sobre a concentração de auxina na raiz (A). Recurso visual sobre 
Auxina e Fototropismo (B). Ilustração da reação folha sensitiva ao toque (da C). 
Fonte: FAVARETTO, José Arnaldo. Biologia: Unidade e Diversidade. v. 2. 1.ed. São Paulo: FTD, 2016. 

 
Fonte: FAVARETTO, José Arnaldo. Biologia: Unidade e Diversidade. v. 2. 1.ed. São Paulo: FTD, 2016. 

Outro ponto que pode-se destacar neste livro está na preocupação em manter 

os conhecimentos considerados mais relevantes dentro do conteúdo sem que aja um 

aprofundamento que poderia desestimular os alunos, causando talvez uma 

sobrecarga de informações que não seriam necessárias no momento. 

Sobre os parâmetros considerados pela pesquisa, pode-se dizer que o tema 

hormônios vegetais em L2 apresenta uma abordagem facilitadora para o leitor, 

combinando sempre o uso de imagens com os textos correspondentes, esquemas 

simplificadores dos fenômenos e processos ocasionados pela ação dos hormônios 

vegetais. 

A linguagem empregada descreve os termos e conceitos de forma clara o 

suficiente levando-se em consideração o perfil cognitivo e faixa etária do aluno de 
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ensino médio. Além de mencionar o significado de alguns termos referentes à 

nomenclaturas, substancias e estruturas (figura 7). 

Figura 7: Recurso utilizado para dar significado aos termos, substancias e estruturas. 
 

 
Fonte: FAVARETTO, 2016. 

Os autores recorrem sempre que necessário, usam legendas mais detalhadas 

e exemplos remissivos ao dia-a-dia. O verbal e o visual contribuírem para o processo 

de ensino-aprendizagem informando os valores, crenças, ideologias que interferem 

na forma como os alunos passam a perceber a si mesmos e representar os indivíduos 

ou grupos sociais em uma dada sociedade, inclusive, na qual estão inseridos (SILVA, 

2010). 

Dessa forma, L2 consegue atender ao ponto de vista defendido pela Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel, promovendo situações de aprendizagem 

onde é possível estimular a reflexão sobre os múltiplos aspectos da realidade e 

consequentemente instigando a capacidade investigativa do aluno para que ele 

perceba e assuma seu papel na construção do seu próprio conhecimento. “O ato de 

aprender deve ser, portanto, um processo reconstrutivo, que permita o 

estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos e objetos, desencadeando 

ressignificações/reconstruções e contribuindo para a sua utilização em diferentes 

situações” ( MITRE, et al., 2008). 

Com relação à presença de textos ou recomendações de leituras 

complementares, L2 oferece ao final do capítulo uma lista de sugestões de 

aprofundamento, com três opções de livros que tratam de conteúdos mais específicos 

de botânica, além de dois documentários cujos títulos remetem a abordagens 
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paralelas do conteúdo estudado (Figura 8). Segundo Bizzo (1996), utilização de 

textos complementares induz a autonomia do aluno. A leitura desses textos faz com 

que o aluno aprofunde os conhecimentos em relação ao conteúdo. 

Figura 8: Sugestões de leituras complementares e vídeos para estudos posteriores. 

 
Fonte: FAVARETTO, 2016. 
 

Sobre o Incentivo à experimentação na prática, o referido livro apresenta três 

diferentes perspectivas de abordagens que podem estimular a curiosidade do aluno 

quanto a experimentação: trabalha com a menção de fenômenos biológicos ilustrando 

por meio de explicações de experimentos simples, como quando explica o 

fototropismo (estimulo gerado por um hormônio vegetal); abordando experimentos e 

seus resultados nos textos das questões propostas ao fim do capítulo; propondo uma 

atividade experimental a ser realizada pelo aluno, destinando o espaço de atividades 

de fixação para apresentar um experimento simples e acessível com plantas que pode 

ser executado em casa (Figura 9 e 10 ):  

Figura 9: Sugestão de prática experimental  livro com materiais de fácil acesso. 

 

Fonte: FAVARETTO, 2016. 
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Figura 9: (A) Exemplo de como os autores ilustram os fenômenos discutidos por meio 

de fotografias. (B) Esquematização ilustrativa para compreensão do fenômeno 

descrito em uma questão dos exercícios do livro. 

Fonte: FAVARETTO, 2016. 

As atividades investigativas estimulam a troca de ideias, partindo de uma 

discussão onde ocorre a valorização daquilo que os alunos já sabem (BIZZO, 1996). 

Assim, em um panorama geral sobre a obra, pode-se dizer que a mesma faz uso de 

todas as cinco modalidades didáticas sugeridas nesta pesquisa, disponibilizando a 

professor e aluno diferentes meios didáticos facilitadores para a compreensão do 

conteúdo. Dessa forma, aumentam as chances de ocorrer a internalização dos 

conhecimentos e este caminho pode proporcionar ao aluno novos meios e alternativas 

de aprendizagem quando utilizam seus mais variados repertórios cognitivos. Os 

quadros (5,6,7) apresentam a análise de L2 de acordo com os parâmetros avaliados. 

Quadro 5 . Critérios para análise do conteúdo teórico em L2. 

PARÂMETRO FRACO REGULAR BOM EXCELENTE 

Adequação à série   x  

Clareza do texto (definições, termos, 
etc.) 

   x 

Nível de atualização do texto   x  

Grau de coerência entre as informações 
apresentadas (ausência de 
contradições 

  x  

Apresenta textos complementares? 
SIM NÃO 

x  

Fonte: Araújo (2020) 
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Quadro 6. Critérios para análise dos recursos visuais em L2. 

PARÂMETRO FRACO REGULAR BOM EXCELENTE 

Qualidade das ilustrações (nitidez, cor, 
etc.) 

   x 

Grau de relação com as informações 
contidas no texto Inserção ao longo do 
texto (diagramação) 

   x 

Veracidade da informação contida na 
ilustração Possibilidade de 
contextualização 

 x   

Grau de inovação 
(originalidade/criatividade) 

  x  

Induzem a interpretação incorreta? SIM NÃO 
x  

Fonte: Araújo (2020) 

Quadro 7. Exemplos de atividades propostas utilizadas na complementação e 

contextualização do assunto discutido. 

Fonte: Araújo (2020) 

4.3 Livro didático de Marcela Ogo e Leandro Godoy, (L3). 

Neste livro o conteúdo de hormônios vegetais encontra-se dentro da temática 

geral de fisiologia vegetal (capitulo 6) entre as páginas 129 a 131. 

A introdução ao conteúdo inicia com o tópico Hormônios Vegetais, onde é 

apresentado um pequeno texto informativo no qual se observam duas características 

importantes: primeiro os autores optam pelo uso do quadro de um artista brasileiro 

como ilustração para falar sobre os girassóis, plantas com notória capacidade de 

ATIVIDADES SIM NÃO 

Propõe questões ao final de cada capítulo/tema? x  

As questões têm enfoque multidisciplinar? x  

As questões priorizam a problematização? x  

Propõe atividades em grupo e/ou projetos para trabalho do 
tema exposto ? 

x  

As atividades são isentas de risco para alunos? x  

As atividades são facilmente executáveis? x  

As atividades têm relação direta com o conteúdo 
trabalhado? 

x  

Indica fontes complementares de informação?  x 

Estimula a utilização de novas tecnologias (ex. internet)?  x 
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resposta a estímulos luminosos. Utilizar imagens na educação pode ser uma forma  

de contextualizar a vida cotidiana, tornando o ensino significativo (RICHTER et al, 

2006). 

Em seguida, acrescentam boxes paralelos ao texto com algumas indagações 

sobre essa característica particular da planta, instigando o leitor a investigar e obter 

as respostas para as dúvidas levantadas. 

O texto segue explicando o que são os fitormônios, descrevendo sucintamente 

suas funções no desenvolvimento e regulação de atividades nos vegetais, mas não 

traz uma abordagem prévia das cinco principais classes dos hormônios vegetais, 

preferindo apresentá-los posteriormente em tópicos explicativos. Um ponto 

interessante percebido foi a menção aos hormônios animais, fazendo uma analogia 

entre a forma como essas substâncias são produzidas em estruturas completamente 

distintas nos seres vivos. 

O uso de analogias auxilia na compreensão do conteúdo, “desde que este não 

considere a existência de uma igualdade simétrica mas uma relação que é assimilada 

a outra relação, com a finalidade de esclarecer, estruturar e avaliar o desconhecido a 

partir do que se conhece” (HOFFMANN; SCHEID, 2007). 

Partindo para a abordagem das classes de fitormônios, um ponto interessante 

a se ressaltar é presença de informações adicionadas aos textos explicativos 

mencionando experimentos, cientistas que contribuíram com descobertas importantes 

acerca dos hormônios vegetais, proporcionando uma visão sobre o contexto histórico 

e a evolução do estudo da fisiologia vegetal. A abordagem de cada um dos hormônios, 

suas funções e aplicações prossegue com esse mesmo perfil, trazendo, sempre que 

possível, algum tipo de contextualização histórica com interessantes informações que 

enriquecem o texto. 

Foi possível constatar que os autores prezaram por uma abordagem objetiva, 

apresentando conceitos nos textos de forma direta e coerente. Tiveram ainda o 

diferencial de aproveitar ao máximo as possibilidades de integrar o conteúdo à 

informações transversais, incorporando à leitura noções sobre história da Biologia que 

talvez muitos alunos não chegassem a conhecer de outra maneira.  Abordar a história 

da ciência no ensino de biologia pode contribuir para que os alunos conheçam o 

conteúdo de forma mais atrativa e, ao mesmo tempo, para que haja o interesse pelo 
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conhecimento científico, assim como pelas discussões que giram em torno da ciência 

(REIS; SILVA; BUZA, 2012). 

Os recursos visuais empregados em L3 para abordagem do conteúdo foram 

escassos, contando com apenas representações esquemáticas e fotografias para 

ilustrar os fenômenos discutidos no texto. 

Com relação às atividades de revisão e fixação do conteúdo do capítulo, os 

autores optaram por exercícios bastante variados, na qual  são propostas questões 

discursivas, de múltipla escolha, interpretação de imagens para resolução do 

questionamento proposto e ainda presença de questões extraídas de vestibulares e 

ENEM. Além de pequenos boxes distribuídos ao longo do capítulo, onde o aluno 

acessa perguntas simples referentes ao capítulo, há ao fim da seção de exercícios, 

um seção  adicional que oferece três questões discursivas com intuito de estimular a 

reflexão sobre o assunto. Spiassi (2008) aponta que a variedade dos exercícios que 

compõe o livro didático é importante para que haja um crescimento gradual do nível 

de dificuldade para o aluno. 

Os questionamentos ultrapassam o contexto do conteúdo, incentivando a 

pesquisa por parte do aluno, uma vez que para obter as respostas a essas perguntas, 

haverá a necessidade de recorrer a outras fontes de informação além do livro-texto. 

Scarpa e Campos destacam que: 

Sequências didáticas baseadas no ensino por investigação podem ampliar os 
objetivos do ensino de Biologia na perspectiva da Alfabetização Científica, 
permitindo situar os estudantes no centro do processo de ensino e 
aprendizagem de modo que desenvolvam compreensões sobre conceitos e 
teorias, sobre o processo de produção de conhecimento e sobre as relações 
entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (SCARPA; CAMPOS, 2018, 
p.1). 

Quanto à presença de textos e recomendação de leituras complementares, 

apesar de não mencionar nenhuma sugestão de livro, sites ou outras fontes de leitura, 

L3 fornece ao usuário o tópico Explorando o Tema, com um texto adicional que trata 

do desmatamento da Amazônia, uma temática bastante importante e que abrange a 

tão necessária interdisciplinaridade e abordagem dos temas transversais em sala de 

aula. Após a leitura são propostos alguns questionamentos que mais uma vez 

agregam pontos positivos para o uso da pesquisa e dos exercícios como modalidade 

didática, embora não se refira diretamente ao conteúdo trabalhado. 
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Sobre o incentivo à experimentação, a obra deixa a desejar, uma vez que em 

momento algum sugere ou menciona atividades experimentais passíveis de serem 

realizadas em casa ou sala de aula. Entre exemplos de situações cotidianas, a única 

observada foi em uma das questões do livro que se referia ao costume conhecido por 

muitas pessoas de se embrulhar frutas como bananas e mamões para acelerar o 

processo de amadurecimento. 

De modo geral, apesar de terem sido identificadas quatro das cinco 

modalidades didáticas propostas, algumas delas não contribuem de maneira efetiva 

com a potencialização da aprendizagem do conteúdo selecionado para a análise. 

Os quadros (8,9,10) apresentam a análise de L3 de acordo com os parâmetros 

avaliados  

Quadro 8. Critérios para análise do conteúdo teórico em L3. 

PARÂMETRO FRACO REGULAR BOM EXCELENTE 

Adequação à série   X  

Clareza do texto (definições, 
termos, etc.) 

  X  

Nível de atualização do texto  x   

Grau de coerência entre as 
informações apresentadas 
(ausência de contradições 

  X  

Apresenta textos complementares? 
SIM NÃO 

 X 

Fonte: Araújo (2020) 

Quadro 9. Critérios para análise dos recursos visuais em L3. 

PARÂMETRO FRACO REGULAR BOM 
EXCE
LENT

E 

Qualidade das ilustrações (nitidez, cor, etc.) 
  x  

Grau de relação com as informações 
contidas no texto Inserção ao longo do texto 
(diagramação) 

  x  

Veracidade da informação contida na 
ilustração Possibilidade de contextualização 

  x  

Grau de inovação (originalidade/criatividade) 
  x  

Induzem a interpretação incorreta? 
SIM NÃO 

X  

Fonte: Araújo (2020) 
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Quadro 10. Exemplos de atividades propostas utilizadas na complementação e 
contextualização do assunto discutido. 

ATIVIDADES SIM NÃO 

Propõe questões ao final de cada capítulo/tema? 
x  

As questões têm enfoque multidisciplinar? x  

As questões priorizam a problematização? 
x  

Propõe atividades em grupo e/ou projetos para trabalho do 
tema exposto ? 

 x 

As atividades são isentas de risco para alunos? x  

As atividades são facilmente executáveis? x  

As atividades têm relação direta com o conteúdo trabalhado? x  

Indica fontes complementares de informação? 
 x 

Estimula a utilização de novas tecnologias (ex. internet)?  x 

Fonte: Araújo (2020) 

4.4 Livro didático de Sérgio Linhares; Fernando Gewandsznajder e Helena Pacca, 

(L4). 

No Livro Didático L4, dos autores Sérgio Linhares; Fernando Gewandsznajder 

e Helena Pacca, o conteúdo é introduzido por meio do Título Hormônios vegetais ou 

Fitormônios e pode ser encontrado no capítulo 8, item 4, página 106. De início, em um 

tópico sucinto menciona-se superficialmente a existência de hormônios nos vegetais 

e o fato de estarem relacionados com seus processos de desenvolvimento e reações 

a estímulos ambientais. Em seguida faz referência às cinco classes de hormônios 

vegetais existentes, as quais são trabalhadas mais detalhadamente em tópicos 

separados. 

Os autores buscam no decorrer do texto coordenar conteúdo textual com uso 

de gráficos e imagens ilustrativas, reforçando a compreensão de conceitos bem como 

construindo conexões interdisciplinares através de noções de química e matemática 

(Figura 11: A e B ). Thiesen  (2008), afirma que o uso da interdisciplinaridade: 

Retoma, aos poucos, o caráter de interdependência e interatividade existente 
entre as coisas e as ideias, resgata a visão de contexto da realidade, 
demonstra que vivemos numa grande rede ou teia de interações complexas 
e recupera a tese de que todos os conceitos e teorias estão conectados entre 
si. Ajuda a compreender que os indivíduos não aprendem apenas usando a 
razão, o intelecto, mas também a intuição, as sensações, as emoções e os 
sentimentos (THIESEN, 2008, p. 15). 



44 
 

 

Figura:11: (A) Ilustração sobre abscisão onde os autores remetem à conceitos de 

química. (B) Gráfico explicativo sobre a relação entre hormônios e crescimento vegetal. 

Fonte: FAVARETTO, 2016. 

 

Assim, constata-se que com relação ao emprego de imagens como 

modalidades didáticas, o livro oferece suporte ao usuário. 

De acordo com Belmiro,  

(...) a imagem tem a importância de ajudar na visualização agradável da 
página. Se há textos muito longos, ela serve para quebrar o ritmo cansativo 
da leitura. Além disso, ela pode sugerir leituras, apoiá-las do ponto de vista 
do enredo, construir formas, personagens, cenários, enfim, compor, junto 
com o texto verbal, um horizonte de leitura (BELMIRO, 2000, p.23). 

Comparado aos demais, um diferencial observado neste exemplar foi que, ao 

final do conteúdo de hormônios vegetais, os autores designaram um campo com o 

título “Biologia e cotidiano” (Figura 12), estimulando assim uma percepção mais 

contextualizada, com enfoque histórico e interdisciplinar do conteúdo estudado, 

abordagem essa que pode contribuir ricamente no desenvolvimento de um repertório 

mais integrado com a realidade por parte do aluno. Tendo em vista que atualmente 

perspectivas como essa – voltadas para contextualização e integração de 

conhecimentos – tem sido cada vez mais empregadas na elaboração de exames e 

vestibulares, é notório que este complemento configura um ponto positivo, que 

favorecerá o estudante com um olhar diferenciado sobre o conteúdo. 
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Figura 12: Seção presente no final do livro onde os autores exemplificam o 

fenômeno de amadurecimento de frutos por meio de situações comuns do dia a dia. 

Fonte: FAVARETTO, 2016. 

De modo geral, observa-se que no L4 os autores trabalharam o tema com uma 

linguagem objetiva, englobando os principais conceitos relacionados ao estudo dos 

hormônios vegetais, porém sem muito aprofundamento, mesmo perfil percebido nos 

demais LDs da pesquisa. 

Na elaboração de um Livro Didático, que muitas vezes representa a única fonte 

de estudo acessível ao aluno, optar por uma abordagem simplificada de determinado 

conteúdo, suprimindo informações, exemplificações e conceitos secundários, pode 

trazer prejuízos aos estudantes devido a um déficit de informações importantes que 

eventualmente podem ser cobradas no vestibular, por exemplo. 

De acordo com Silva, 

Na atualidade, o ensino é entendido como um tipo de processo que depende 
das interações que o aluno tem com o meio escolar, com os professores e as 
ferramentas a que eles tem acesso. Entre essas ferramentas, são 
encontrados sistemas de representação externa tais como: a escrita, os 
símbolos matemáticos e as representações de imagens de diversos tipos 
(SILVA, 2016, p.24). 

Sobre esse contexto os autores do L4 ao fim do capítulo, após a seção de 

exercícios de fixação, oferecem uma seção destinada a sugestões de pesquisa sobre 

o conteúdo estudado, disponibilizando nomes de livros e sites com vídeos, 

proporcionando assim oportunidades de novas descobertas, trabalhando também 

conhecimentos prévios dos alunos e contextualizações regionais e sociais. 

Com relação ao uso de exercícios enquanto modalidade didática, L4 oferece 

um repertório de exercícios de fixação em uma seção intitulada Atividades. Alternando 
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entre questões discursivas, de múltipla escolha e extraídas de exames de vestibular 

e ENEM, a seção ainda conta com o adendo de uma atividade prática seguida de 

questionamentos de análise sobre o experimento. Isso demonstra o interesse dos 

autores em oferecer sugestões de atividades experimentais simples, acessíveis e 

capazes de proporcionar situações de aprendizagem que reforcem a obtenção dos 

conhecimentos disponibilizados no livro. 

Os quadros (11,12,13) apresentam a análise de L4 de acordo com os 

parâmetros avaliados. 

Quadro 11. Critérios para análise do conteúdo teórico em L4. 

PARÂMETRO FRACO REGULAR BOM EXCELENTE 

Adequação à série   x  

Clareza do texto (definições, termos, etc.)   x  

Nível de atualização do texto    x 

Grau de coerência entre as informações 
apresentadas (ausência de contradições 

  x  

Apresenta textos complementares? 
 
 
 

SIM NÃO 
x  

Fonte: Araújo (2020) 

Quadro 12. Critérios para análise dos recursos visuais em L4. 

PARÂMETRO FRACO REGULAR BOM EXCELENTE 

Qualidade das ilustrações (nitidez, cor, 
etc.) 

   x 

Grau de relação com as informações 
contidas no texto Inserção ao longo do 
texto (diagramação) 

  x  

Veracidade da informação contida na 
ilustração Possibilidade de 
contextualização 

  x  

Grau de inovação 
(originalidade/criatividade) 

 x   

Induzem a interpretação incorreta? SIM NÃO 

x  

Fonte: Araújo (2020) 
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Quadro 13. Exemplos de atividades propostas utilizadas na complementação e 
contextualização do assunto discutido 

Fonte: Araújo (2020) 

4.5 Livro didático de Sonia Lopes e Sergio Rosso (L5) 

Em L5 o capítulo 8, Fisiologia das Angiospermas trata dos fitormônios por meio 

do tópico 7, intitulado Hormônios Vegetais distribuído em três páginas: da 150 a 152.  

Os conceitos a respeito do conteúdo no texto são descritos de forma bastante 

objetiva, e após a apresentação de algumas informações gerais, os autores trabalham 

no aprofundamento de apenas um dos fitormônios (auxina). 

Com relação a esse hormônio em específico, foram discutidos diversos 

conceitos sobre seus efeitos no desenvolvimento das plantas, com aporte de recursos 

visuais (gráfico e esquema ilustrativo) para melhor compreensão da leitura. O gráfico 

interpreta por meio de curvas a relação entre a concentração de um tipo de auxina na 

planta e o crescimento de sua raiz e caule e o esquema ilustrativo é usado para 

explicar os estímulos resultantes das ações das auxinas nos vegetais (Figura 12: A, 

B). 

ATIVIDADES SIM NÃO 

Propõe questões ao final de cada capítulo/tema? 
x  

As questões têm enfoque multidisciplinar? 
x  

As questões priorizam a problematização? 
 x 

Propõe atividades em grupo e/ou projetos para trabalho do tema 
exposto ? 

 x 

As atividades são isentas de risco para alunos? 
x  

As atividades são facilmente executáveis? 
x  

As atividades têm relação direta com o conteúdo trabalhado? 
x  

Indica fontes complementares de informação?  
x  

Estimula a utilização de novas tecnologias (ex. internet)? 

x  
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Figura 12: (A) Gráfico sobre a relação entre concentrações de hormônios vegetais e 
o desenvolvimento da planta. (B) Esquema ilustrativo facilitador para a compreensão 
da ação das auxinas em estímulos vegetais. 

Fonte: FAVARETTO, 2016. 

Para complementar a explicação sobre os movimentos orientados por 

estímulos e controlados pelas auxinas é adicionado uma seção: Colocando em Foco. 

Nele são explicadas as definições de tropismo, tactismo e natismo, trazendo alguns 

de nomes de plantas e uso de fotografia para melhor ilustrar os exemplos. O uso da 

fotografia nesse contexto pode ser considerado uma modalidade didática eficiente 

para ajudar o leitor a visualizar melhor o fenômeno descrito, aproximando 

conhecimento e realidade. “(...) e possui um forte potencial didático e um papel 

significativo nas práticas pedagógicas para aprendizagem” (SILVA, 2016, p.25) 

Em contrapartida, às outras quatro principais classes de fitormônios foi 

destinada uma abordagem bastante limitada, sem recorrer a nenhum tipo de recurso 

explicativo ou modalidade didática capaz de auxiliar durante o acompanhamento do 

texto. Os conceitos sobre esses outros hormônios vegetais foram listados 

resumidamente em uma tabela relacionando os nomes de cada um e seus respectivos 

efeitos nas plantas e locais de produção. 

No que tange ao emprego de leituras complementares como modalidade 

didática, L5 possui apenas um texto disposto no formato box, seção intitulada Tema 

para discussão. A temática do texto não está relacionada diretamente ao conteúdo de 

hormônios vegetais, mas vale frisar a importância da abordagem proposta pela leitura, 

que trata de temas transversais como Ética e Meio Ambiente.  

Os PCNs relatam que devemos inserir procedimentos, atitudes e valores, como 

conhecimentos tão relevantes quanto os conceitos tradicionalmente abordados 
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estendendo assim a visão de conteúdo para além dos conceitos. Igualmente deve-se 

destacar a necessidade de tratar de temas urgentes, os temas transversais, nas 

diferentes áreas curriculares e no ambiente escolar (BRASIL, 1996). 

Quanto à Modalidade didática que engloba os Exercícios propostos no livro, os 

autores de L5 optaram por basicamente dois perfis de questões: Na seção Ampliando 

e Integrando Conhecimentos, são trabalhadas questões discursivas, que exigem do 

aluno a elaboração das respostas baseadas nos conhecimentos estudados; Na seção 

Testes, questões de múltipla escolha pautadas em provas de vestibulares e ENEM. 

Propostas de modalidades didáticas voltadas ao incentivo à experimentação na 

prática da sala de aula não foram identificadas, porém foi observado um diferencial 

interessante nos exercícios que é a presença de questões de interpretação de 

experimentos, algo que vale ser ressaltado como ponto positivo. A Modalidade 

Didática Pesquisa também não foi proposta em L5 como ferramenta de 

aprofundamento do conteúdo. 

Conforme a análise, apenas duas modalidades didáticas efetivamente 

direcionadas ao conteúdo Hormônios vegetais foram empregadas pelos autores 

(Imagens e Exercícios). 

Os quadros (14,15,16) apresentam a análise de L5 de acordo com os 

parâmetros avaliados 

Quadro 14. Critérios para análise do conteúdo teórico em L5. 

PARÂMETRO FRACO REGULAR BOM EXCELENTE 

Adequação à série   x  

Clareza do texto (definições, 
termos, etc.) 

  x  

Nível de atualização do texto  x   

Grau de coerência entre as 
informações apresentadas 
(ausência de contradições 

  x  

Apresenta textos complementares? 

SIM NÃO 

 x 

Fonte: Araújo (2020) 
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Quadro 15. Critérios para análise dos recursos visuais em L5. 

Fonte: Araújo (2020) 

Quadro 16. Exemplos de atividades propostas utilizadas na complementação e   
contextualização do assunto discutido 

ATIVIDADES SIM NÃO 

Propõe questões ao final de cada capítulo/tema? x  

As questões têm enfoque multidisciplinar? x  

As questões priorizam a problematização?  x 

Propõe atividades em grupo e/ou projetos para trabalho do 
tema exposto ? 

 x 

As atividades são isentas de risco para alunos? x  

As atividades são facilmente executáveis? x  

As atividades têm relação direta com o conteúdo trabalhado? x  

Indica fontes complementares de informação?   x 

Estimula a utilização de novas tecnologias (ex. internet)?  x 

Fonte: Araújo (2020) 

  

PARÂMETRO FRACO REGULAR BOM EXCELENTE 

Qualidade das ilustrações (nitidez, cor, 
etc.) 

  x  

Grau de relação com as informações 
contidas no texto Inserção ao longo do 
texto (diagramação) 

 x   

Veracidade da informação contida na 
ilustração Possibilidade de 
contextualização 

  x  

Grau de inovação 
(originalidade/criatividade) 

 x   

Induzem a interpretação incorreta? 
SIM NÃO 

x  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na busca por tentar compreender o contexto de elaboração de livros didáticos, 

com vistas a sua utilização como meios que venham facilitar a compreensão que 

possam levar a uma compreensão mais eficaz dos temas que os compõe, com um 

olhar especial para as modalidades didáticas, foi possível traçar algumas 

considerações acerca das modalidades didáticas e suas contribuições para o ensino 

e aprendizagem por meio de livros didáticos de Biologia. 

Com escopo mais abrangente, e levando-se em consideração aspectos gerais 

de análise neste estudo, pode-se perceber que a maioria das obras examinadas 

trabalha com um perfil semelhante, com predominância de textos conceituais, 

imagens ilustrativas, gráficos, exercícios, questões de fixação de conteúdo, e em 

alguns casos textos complementares explicativos e/ ou exemplificativos dos temas, 

mas todos sem muitas estratégias que trabalhem com a questão da 

interdisciplinaridade ou estimulem práticas que levem a uma aprendizagem 

verdadeiramente significativa. 

Numa abordagem mais especifica, das cincos edições selecionadas para este 

estudo, e com base nos critérios norteadores utilizados nesta pesquisa, pôde-se 

constatar que L4 foi o livro que teve os melhores qualificadores, apresentando índices 

de “bom e excelente” em quase todas as questões propostas. Outro diferencial neste 

livro foi a preocupação dos autores no detalhamento do tema, “Hormônios vegetais”, 

apontando seu aspecto científico no qual exige o tema e ao mesmos tempo utilizando 

das modalidades didáticas com meio facilitador da compreensão do conteúdo 

exposto. Ainda neste exemplar pode-se apontar um nível de aprofundamento textual 

do tema e o uso de linguagem simples e menos rebuscadas, e deste modo poder 

alcançar os objetivos almejados pelos autores. 

Importante ressaltar que existe um certo equilíbrio entre as cinco obras 

estudadas. Todas apresentaram algum aspecto considerado regular ou não utilizaram 

modalidades que poderiam ser facilitadoras para compreensão do conteúdo. Deste 

modo, dentre os quatro livros restantes, o que teve o menor desempenho qualitativo 

foi L3. Este livro teve a menor qualificação devido ao enxugamento acentuado das 

informação, a não utilização de meios interdisciplinares entre os conteúdos, a não 

apresentação de textos ou exercícios complementares e a não indicação para o uso 

de novas tecnologias ou sites para reforço do assunto estudado. Percebeu-se também 
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que o tema de hormônios vegetais foi tratado como tópico do tema geral de fisiologia 

e por isso deixo a desejar em muitas informações importantes do assunto. 

Ademais, como foi dito anteriormente, as cinco obras possuem um certo grau 

compatibilidade isso devido as exigências mínimas solicitadas pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), as quais foram planejadas para esta finalidade que 

montar uma cartela de livros dos podem ser livremente escolhidos pelos professores, 

que pode escolher a que q melhor se adequará a tal realidade. 

Entretanto, considera-se importante debater sobre os métodos de uso dos LDs 

no processo aprendizagem que interfiram na interdisciplinaridade e discutir a 

verdadeira qualidade dos livros didáticos disponíveis no guia nacional dos livros 

didáticos para alunos e professores de todo o país. Pesquisas posteriores podem 

preencher  lacunas que ajudem a desmitificar o modo como as obras selecionadas 

pelas instituições de ensino são utilizadas pelos professores e alunos contemplam 

satisfatoriamente a óptica das políticas nacionais de escolha e a relação que o aluno 

tem com os LDs na escola e fora dela. E mesmo com isso, o debate sobre a utilização 

do livro didático em sala de aula não cessa, pelo contrário, acende sempre novas 

discussões. 
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