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RESUMO 

 

O livro didático é um recurso impresso que exerce diversas funções e permite ao professor 

elaborar a sua aula, organizar o conteúdo e explorar gráficos, imagens, exercícios e textos que 

compõem o conhecimento a ser ensinado. Baseado na importância e na disponibilidade deste 

recurso nas escolas, esta pesquisa tem como objetivo identificar o uso, a qualidade e a função 

do livro didático a partir de uma oficina realizada com professores da rede pública e/ou 

privada do rio de janeiro. Para alcançar esses objetivos propomos uma oficina com 13 

docentes, para verificar a função, a qualidade do livro assim como a utilização das partes que 

o compõem (textos, imagens, gráficos, figuras etc.). Durante a oficina, os 13 participantes 

expuseram quais são as características de um livro de qualidade, sendo a contextualização e 

objetividade as mais citadas. Analisando os planos de aula elaborados durante a oficina 

identificamos que apenas um deles explorou o capítulo do livro escolhido como um todo, 

inclusive foi o único a utilizá-lo como fonte de imagens e gráficos. Identificamos também que 

em todos os planos de aula foi utilizado um conjunto de exercícios propostos no livro, assim 

como outros materiais de consulta utilizados junto com o livro para complementação do 

assunto da aula. Com os dados obtidos concluímos que os participantes utilizam o livro 

didático de forma experiente e alguns deles, fazem de forma abrangente utilizando os recursos 

fornecidos pelo livro como imagens, exercícios, gráficos, textos complementares etc. o que 

configura uma utilização do livro didático completa e plural para o processo de ensino 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave:  Livro didático. Ciências. Professores. Uso do livro. 



 

 

BORGES, L. L. QUALITY, FUNCTION AND USE THE DIDATIC BOOK BY 

TEACHERS.  78 p. Masters dissertation. Stricto Sensu Graduate Program in Science 

Teaching, Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio de Janeiro, 

Nilópolis, 2021. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Didactic books are printed resources capable to prosecute different functions, allowing 

the teacher to elaborate a class, organize contents, explore graphs, images, exercises and texts 

that make up the knowledge to be taught. Based on the importance and availability of this 

resource in schools, this research aims to identify the use, quality and function of the textbook 

from a workshop held with teachers from public and / or private schools in Rio de Janeiro. To 

achieve this aims we proposed an workshop to verify functionality and quality of those books, 

and also how texts, images, graphs and figures from this resource were being used. Thirteen 

participants were invited for the workshop and they presented which characteristics compose 

a quality book. Contextualization and objetivity were the two most cited attributes. Analyzing 

the lesson plannings developed during the workshop, we identified that only one of them was 

capable to better utilize the resources avaliable on the book chapter of their choice. This same 

lesson planning was also the one that used the book as an image database and applied the 

exercises proposed. With the data obtained we conclude that all participants use the textbook 

and some of them do it comprehensively using the resources provided by the book such as 

images, exercises, graphics, complementary texts, etc. which constitutes an important strategy 

for the use of the textbook in the teaching-learning process. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

Inicio a dissertação apresentando meu percurso acadêmico que me fez chegar a esta 

pesquisa. Iniciei a graduação em Ciências Biológicas na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, no campus da Faculdade de Formação de Professores (FFP) no ano de 2010. Na 

época, quando minhas aulas iniciaram não tinha muito conhecimento acerca da pesquisa na 

área das Ciências Biológicas, muito menos da área do Ensino e do que eu queria aprofundar 

como estudo, estava encarando a graduação como uma forma de melhorar a minha história de 

vida. 

Ao longo dos quatro anos que estive na FFP, mantive contato com professores que 

acreditam na educação e que lutam por ela. Nesse convívio, passei a olhar a docência de outra 

forma, com o olhar de me constituir numa possível agente transformadora e tendo a certeza de 

que queria ser mais uma nessa batalha, pois considero a educação como um meio de mudança 

social.  

Durante a graduação fui bolsista em um projeto Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID) e foi por meio dele, que pude ter contato próximo com a escola, 

o que me auxiliou a ter a certeza de que queria contribuir para o ensino, seja em atividades de 

sala de aula ou com pesquisas na área de Biologia e Ensino. 

No trabalho de conclusão da graduação verifiquei, por meio de um levantamento, quais 

escolas, do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, realizavam atividades com os alunos 

sobre a gravidez na adolescência, temática sociocientífica que muito me interessa. Seguindo 

nessa linha, na pós-graduação latu senso do IFRJ campus Maracanã realizei uma pesquisa na 

qual fiz a análise de livros de ciências, indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) 2018, para verificar como os autores, nesses livros, indicam ao professor a 

abordagem do tema gravidez na adolescência.  

Para a seleção do Mestrado em 2017, no qual esta pesquisa foi realizada, diversos foram 

os meus interesses iniciais, tais como os que rondam as pesquisas em ensino de ciências, 

tendo sido alguns deles a divulgação científica em espaços não formais de educação e o tema 

sexualidade. Após alguns encontros com minha orientadora, o interesse prevaleceu sobre o 

livro didático (LD), já que estava familiarizada com alguns referenciais teóricos sobre os 

livros escolares através da minha pesquisa na especialização e, pelo fato de ser um recurso 
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distribuído pelo PNLD aos estudantes da rede pública de ensino brasileiro. Além disso, esse 

tem sido um recurso didático e pedagógico muito estudado pela comunidade de pesquisadores 

da área de ensino. As reflexões sobre esse recurso nos levaram a pensar que o LD, mesmo 

concorrendo com toda a tecnologia existente, ainda permanece muito relevante nas pesquisas 

em ensino e na rotina de sala de aula. O livro didático é um recurso que, muitas vezes, 

fascina, pelo fato de que todos nós tivemos acesso de alguma forma a este recurso em nossas 

formações e, que é presente na vida dos estudantes até os dias atuais. Por outro lado, existe 

toda uma crítica de que é um recurso que engessa o currículo.   

Qual é a primeira palavra na qual pensamos ao ouvir falar de LD? Com certeza o 

associamos à escola, isso porque o LD é algo específico, peculiar a este ambiente. Não 

conseguimos pensar neste recurso sem associá-lo ao contexto escolar. Além disso, o 

entendemos como um recurso que faz parte da cultura material escolar e, acreditamos que este 

fato foi construído por sua presença na escola, durante todos esses anos. Para Munakata 

(2016) o LD pode até estar presente em outros ambientes, tais como bibliotecas, coleções 

particulares, gabinetes de avaliação do recurso, mas a sua existência só se justifica pela 

escola, por ser um objeto portador dos saberes escolares.  

Outro aspecto trazido por Munakata (2016) é a questão do LD não ser só um depósito de 

conteúdos acerca de uma disciplina escolar, mas nele também encontramos, formas de 

ensinar, métodos de ensino, que podemos chamar de o fazer do professor, ou seja, através do 

LD o docente não utiliza apenas o conteúdo a ser abordado com seus alunos, mas também 

possibilidades de práticas, ou seja, formas de como pode-se organizar e direcionar a aula.  

Sobre a crítica de que o LD engessa a prática do professor, preferimos acreditar que 

embora possa direcionar o docente para certas práticas e, não outras, esse não deve ser o único 

suporte textual para preparo das aulas. Para esse preparo, o professor deve se munir de 

conhecimento e, de forma crítica, pensar o uso deste recurso como algo que tanto pode trazer 

limitações, como também de grande ajuda, a ser utilizado com parcimônia para driblar o 

engessamento.  

Sendo assim, sabemos a presença do LD, durante todos os anos da formação escolar do 

indivíduo, não significa que ele é um recurso acabado, e nem mesmo sem imperfeições, erros 

conceituais, valores controversos a serem questionados, criticados e corrigidos. As críticas 

provenientes das pesquisas em ensino não propõem que o LD não seja utilizado nas aulas, 
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mas possibilitam a discussão de forma a melhorá-lo e consequentemente contribuir para a 

qualidade do ensino básico em nosso país. (ROSA e SANTOS, 2013). 

Mesmo com as limitações ainda presentes nos livros escolares e didáticos atuais, podemos 

reconhecer as melhorias que foram ocorrendo com este recurso ao longo dos anos de 

pesquisa. Como assinalado, reconhecemos também que há muito a melhorar em seu conteúdo, 

e também no que diz respeito ao seu uso, tanto por parte dos docentes quanto por parte dos 

alunos, ambos agentes relacionados diretamente a este recurso e sujeitos às implicações do 

mesmo.  

Percebemos que pesquisas desenvolvidas sobre o LD têm um interesse maior no conteúdo 

do livro e segundo Di Giorgi et al. (2014) essas pesquisas sobre o LD, focam também na 

autonomia do professor, na presença de vieses ideológicos, em erros conceituais e na 

especificidade deste recurso de acordo com cada disciplina escolar. Porém, o nosso enfoque, 

nesse estudo, configura-se outro, pensamos em aprofundar os estudos e a discussão sobre o 

uso do LD que para Di Giorgi et al. (2014) é polêmico, tanto no uso realizado pelo professor 

quanto pelo aluno.   

Para Garcia e Bizzo (2010, p.15, grifo nosso) alguns aspectos são igualmente importantes 

e não têm sido contemplados quando se estuda o LD, tais como:  

Histórico do material, edição escolar (a questão do mercado e dos produtos), relação 

do livro didático com a esfera escolar, escolha do livro pelos professores, recepção e 

uso por parte dos estudantes, relação dos docentes com o material, formação de 

professores para o uso, modos de uso na sala de aula e possíveis formas de 

inovação no ensino. 

Portanto, uma questão que gostaríamos de aprofundar nessa dissertação diz respeito ao 

uso desse recurso pelos docentes, nos modos de uso na sala de aula, assim como observações 

de possíveis inovações.  

Partimos do pressuposto que o livro presente nas escolas é utilizado e, não só isso, ele é 

bem explorado pelo professor. Estaria essa pressuposição correta? Todo professor usa o LD 

da mesma forma? Será que o professor planeja sua aula incluindo elementos do LD? Enfim, 

essas são algumas das inúmeras perguntas voltadas para a questão do uso desse recurso 

pedagógico. Portanto, essas e outras questões, nos levaram ao objeto dessa pesquisa, o uso do 

LD, de forma a contribuir com reflexões para a área do Ensino de Ciências.  
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Sendo assim, esta dissertação se faz necessária porque busca fomentar a discussão 

sobre o LD, levantando suas principais qualidades e entender o uso e a função do LD por 

intermédio de planos de aula reforçando e inovando práticas docentes. 

Como apontamos anteriormente, partimos do pressuposto que o LD é utilizado em sala 

de aula por professores de diversas formas, embora no senso comum, alguns pais tenham nos 

afirmado que não observam seus filhos utilizando o livro como leitura e nem como tarefas a 

serem feitas no caderno, tal como os exercícios. Além disso, professores podem afirmar não 

usar o livro, mas podemos observar que os exemplos e a forma de abordar o conteúdo, tem 

muita semelhança com o que encontramos nos livros didáticos, tanto no teor dos textos e 

desenhos/imagens, como na organização dada a disciplina a ser ensinada, semelhante aos 

encontrados no livro adotado pela escola. 

Correia (2016) concluiu em sua pesquisa que o principal recurso utilizado por 

professores das escolas públicas do Brasil é o LD e, reitera que, quando buscamos por 

pesquisas referentes à utilização do mesmo, o retorno não é tão grande quanto o esperado. 

Pode parecer que procurar por usos, não configure um interesse de pesquisa, mas pelo 

contrário, o uso pode fornecer ao pesquisador pistas da cultura escolar em períodos 

diferenciados. 

Uma última justificativa, além das apontadas anteriormente, entendemos que o LD 

pode trazer para a (des)construção dos conhecimentos a serem trabalhados em sala de aula, 

devemos pensar no seu uso associado ao alto investimento financeiro realizado com o 

dinheiro público através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Só no período 

entre 2003 a 2011 “para o ensino fundamental e ensino médio totalizou um investimento de 

R$ 7,21 bilhões, ocupando, assim, o segundo lugar entre os cinco principais programas 

voltados para a educação desenvolvidos pelo Estado brasileiro” (SILVA, 2015, p.6).  

Além de contribuir para que o LD chegue a todas as escolas do Brasil, o PNLD 

contribui também para que haja um aprimoramento na confecção do material que chega às 

escolas, já que as editoras têm que se adaptar às condições e critérios estabelecidos pelo 

programa para que as obras sejam aceitas e publicadas.  

Concomitantemente com a elaboração desta pesquisa, tivemos a surpresa de poder 

contar com um arquivo sobre o LD, de escritos deixados pela professora Suzana Lehrer de 
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Souza Barros1, que tinha como um dos seus objetos de estudo o LD de física.  Muitas das 

questões que indagamos, a professora tinha perguntas semelhantes nesse arquivo, e muitas 

outras nos serviram de referência para o desenvolvimento deste estudo.    

De forma, a entender melhor a questão mais operacional do uso ou do não uso do LD, 

realizamos, inicialmente um levantamento, junto aos professores em formação continuada 

(alunos do Mestrado do IFRJ), por meio de um questionário. As respostas do questionário, 

nos permitiram um diagnóstico inicial, da frequência da utilização e quais motivações são 

sustentadas pelos docentes para utilizar o recurso, e se eles consideram o uso importante, 

podendo ou não associar outros recursos, além do LD. 

      Essas são as questões que nos levaram ao objeto dessa pesquisa, o uso do LD, de 

forma a contribuir com reflexões para a área do Ensino de Ciências. Portanto a pergunta 

principal que gostaríamos de responder por meio dessa pesquisa é: Como o professor planeja 

o uso do livro em aulas de ciências?  

  Para entender, mais especificamente, o aspecto da utilização em si dos LD de ciências 

em espaços formais de ensino, e na contribuição para a construção do conhecimento de 

diversos conteúdos curriculares, na problematização de seus aspectos, na identificação das 

lacunas deixadas pelo recurso e nas possibilidades de contorná-las, e do auxílio nas práticas 

em sala, pensamos em uma atividade na forma de oficina pedagógica. A pesquisa empírica, 

buscou levantar, com outro grupo de professores da escola básica, alunos do doutorado 

profissional do IFRJ, o que eles entendiam por qualidade de um LD, se fazem uso deste 

recurso e de que forma: se utilizam todo o capítulo/módulo disponibilizado, ou apenas partes, 

tais como as sessões extras propostas pelos autores; se utilizam as atividades propostas como 

revisão do conteúdo entre outras possíveis formas de uso. 

 

 

 

                                                           
1 Professora Suzana “foi uma das pioneiras da pesquisa em Ensino de Física no Brasil, contribuindo de forma 

ímpar para sua consolidação no país desde a sua participação no III Simpósio Nacional de Ensino de Física 

(SNEF), promovido pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) em 1976. Seu interesse pela educação científica 

tem origem em sua atuação em projetos para alunos de minorias raciais nos Estados Unidos, ainda na década de 

1960, onde atuou no Programa Upward Bound do Departamento de Educação americano, quando, a partir de 

então, cada vez mais se afastou da área de Física para se dedicar ao seu ensino”. 
http://site.mast.br/hotsite_acervo_arquivistico/susana_barros.html (março de 2021) 

http://site.mast.br/hotsite_acervo_arquivistico/susana_barros.html


18 

 

 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Neste estudo tivemos como objeto geral identificar o uso, a qualidade e a função do 

livro didático a partir de uma oficina realizada com professores da rede pública e/ou privada 

do Rio de Janeiro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

  Para alcançar este objetivo geral traçamos alguns objetivos específicos tais como:  

(I)         Organizar uma oficina utilizando o livro didático: 

(II)  Realizar um levantamento durante a oficina das características que os professores 

consideram importantes para que o livro seja de qualidade;  

(III) Propor a confecção de um plano de aula utilizando o livro didático;  

(IV) Identificar o uso e função do livro de didático nos planos de aula produzidos na 

oficina. 

 



19 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

    O referencial teórico do estudo foi organizado de forma a trazermos discussões sobre o 

livro em: (i) as políticas públicas do LD na história da educação, assim como PNLD e 

editoras; (ii) a qualidade do LD; (iii) a função pedagógica e (iv) o uso em relação as práticas 

pedagógicas. 

3.1 BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS E O LIVRO DIDÁTICO 

 

Entendemos que o livro didático é obra escrita por seus criadores, e que tem como 

finalidade ser utilizado no meio escolar para a construção do conhecimento, pois nele 

encontramos diversos conteúdos de uma mesma disciplina, conteúdos esses que estão 

organizados de acordo com um currículo que estipula as séries ou anos em que aquele 

conteúdo será abordado.  

Este gênero de texto visa uma linguagem voltada aos alunos que o utilizarão sendo 

escolhido ou indicado pelos professores daquela escola e, fica em posse do aluno, que o 

utiliza tanto na escola quanto em casa. Para Chimieski e Quadrado (2018, p. 02) “o livro 

didático é um dos representantes mais marcantes da cultura escolar. Este material facilmente 

encontrado em grande parte das salas de aula é um recurso de fácil acesso aos professores e 

estudantes”. 

Podemos traçar a trajetória do LD entrelaçado com o das escolas brasileiras, a partir de 

1929 com a criação do Instituto Nacional do Livro (INL) que tinha como objetivo auxiliar o 

aumento da produção dos livros no Brasil, bem como, legitimá-los. Porém, apenas em 1934, 

durante o Governo Vargas, o INL começou de fato a funcionar, editando obras literárias, 

inclusive elaborando uma enciclopédia e um dicionário nacional, e expandindo o número de 

bibliotecas públicas (FREITAS; RODRIGUES, 2008).  

A produção nacional de obras didáticas aconteceu devido à crise econômica de 1929, que 

provocou a elevação dos preços dos livros, uma vez que a maioria deles era produto 

importado. Ressaltamos que essa produção foi iniciada, em larga escala e, com a maioria dos 

autores brasileiros, já que antes a educação brasileira “sofria” grande influência de manuais 

didáticos norte-americanos (ZACHEU; CASTRO, 2015). Por isso, entendemos que os LDs, 
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assim como as políticas educacionais, sofrem influências em sua produção e em seu conteúdo 

devido ao momento político e ou econômico pelo qual a sociedade passa.  

Podemos destacar a escola como um espaço muito importante no social, pois nela 

encontramos indivíduos com diferentes pensamentos, pertencentes aos diversos grupos 

sociais, sendo que nela encontramos também os recursos e os métodos para a construção do 

conhecimento de forma a contribuir com todos os grupos. E o LD, sem dúvidas, é muito 

eficaz nessa construção, mas para que essa eficácia se faça presente, este recurso precisa ser 

entendido na sua totalidade, por meio de reflexão dos professores quanto ao grupo de alunos 

aos quais aquele material é direcionado. O LD é entendido como um recurso que contém uma 

seleção de conteúdos, conteúdos estes relacionados a uma ou mais disciplinas por meio de 

propostas de transposição didática. Por isso, eles passaram a ser vistos com mais atenção pelo 

poder público que passa a controlar sua produção, escolha e uso. Segundo Moreira (2013, 

p.21) no nosso país “os livros didáticos são amplamente disponíveis e frequentemente 

utilizados por professores, constituindo um poderoso recurso didático que desempenha 

fundamental função na estruturação das atividades de sala de aula”. Bittencourt (2003) 

considera que mesmo com toda a facilidade de acesso ao LD, ainda assim, esse é um objeto 

de difícil definição por ser parte da cultura escolar, por meio dos vários papéis 

desempenhados na escola, desde contentor do conhecimento até veiculador de valores e 

ideologias. 

Algumas políticas públicas cercam o LD, e dentre destacaremos, como de extrema 

importância, o PNLD (antigo INL), que atua na avaliação e na distribuição dos livros nas 

escolas da rede pública brasileiras. Atualmente o Governo Federal distribui através deste 

programa, coleções didáticas do ensino básico, de forma gratuita.0  

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 conveniados com o Poder Público 

(http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao). 

No início do programa apenas algumas séries de ensino recebiam os LDs de forma 

gratuita e, hoje todas as séries são contempladas com este recurso, tanto do ensino 

fundamental como do médio (BRASIL, 2018). Aos poucos o Fundo Nacional para o 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) amplia PNLD que passou também a distribuir 

http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao
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dicionários da língua portuguesa e livro em Braile para alunos com deficiência visual 

(MARIANO, 2007). 

A ação da escolha do livro inclui diversas etapas, desde o cadastramento das editoras até a 

distribuição das obras, passando pela avaliação de especialistas, confecção de guias de 

orientação da escolha, avaliação dos professores, escolha das escolas e aquisição (ALVES, 

2011). Destacamos a importância do programa já que o seu principal objetivo é contribuir 

para a melhoria do ensino básico tendo em vista que os materiais distribuídos visam auxiliar o 

trabalho docente e o processo de ensino e aprendizagem (BASSO, 2013). 

Em 2014, o PNLD distribuiu mais de 100 milhões de livros aos alunos do ensino público 

de diversas escolas do Brasil e, mesmo diante do corte de gastos feito pelo Governo Federal, 

essa distribuição não foi afetada. O LD se configura como um produto que gera muito lucro às 

editoras e, estas buscam se aprimorar e atender às expectativas e exigências dos professores 

com a produção de um livro ideal e com os requisitos exigidos no edital do Programa, a fim 

de que a coleção seja aprovada e tenha mais chances de ser escolhida pelos professores 

(ROSA, 2017). 

Algumas mudanças vêm ocorrendo no que diz respeito à distribuição dos livros pelo 

PNLD e segundo o Ministério da Educação (MEC) até o ano de 2018 as distribuições dos 

livros eram trienais, e os alunos ao final de todo ano letivo devolviam o material à escola para 

que um aluno no ano seguinte o utilizasse. A partir de 2019, os livros passaram a ser 

distribuídos de quatro em quatro anos e, os alunos do 1º ao 5º ano, que antes não recebiam 

exemplares, passaram a receber e não precisam devolver a obra, sendo assim o aluno terá 

mais autonomia com o livro que será seu. A utilização do livro por um período maior gera 

mais economia e o MEC já estuda junto ao Instituto da Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

a possibilidade de aumentar, ainda mais, esse ciclo de entrega das obras (BRASIL, 2018). 

Desde sua criação o PNLD vem sendo modificado para atender as demandas da sociedade 

e considerando que o programa é uma política pública muito importante que permite os 

alunos, de comunidades mais carentes, tenham acesso ao recurso, ratificamos que deverá 

sempre haver uma contínua e severa avaliação acerca dos materiais disponibilizados para as 

escolas, a fim de que problemas na sua distribuição, seleção e utilização sejam minimizados.  
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3.2 QUALIDADE DO LIVRO DIDÁTICO  

 

Sabendo que os livros vêm sendo modificados ao longo dos anos, de forma a se adequar 

ao conhecimento acumulado socialmente, ressaltaremos novamente a importância do PNLD, 

isso porque falaremos sobre a qualidade dos livros didáticos que chegam à escola, e 

entendemos que o programa contribuiu muito para que essas modificações ocorressem. 

Dentre essas mudanças ocorridas no programa, durante os 80 anos de sua existência 

destacam-se: (i) a definição de critérios para a avaliação dos livros, (ii) à detecção de erros 

conceituais, gramaticais ou formas de indução ao erro, (iii) a retirada do preconceito ou da 

discriminação nos textos. Livros com estas características, apontadas anteriormente, são 

excluídos das opções dadas à escolha dos professores e, assim entendemos que o livro que 

chega à escola, chega com o mínimo possível de problemas, tanto em termos de erros, como 

de preconceitos. 

Para que ocorra esse crivo na qualidade do LD, os livros depois de selecionados pelo 

PNLD são encaminhados à Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), onde são 

encaminhados para especialistas que elaboram resenhas que compõem o Guia do Livro 

Didático (GLD). Esses guias vão orientar os profissionais de educação, na escola, para uma 

escolha dos livros que serão adotados (CUNHA; REZENDE; SARAIVA, 2017). E 

ressaltamos que, essa escolha tem que ser feita pelos professores de forma criteriosa e 

adequada à realidade do público escolar e a infraestrutura de escola que irá recebe-los, se 

atentando sempre para o contexto em que essa escola está inserida. 

Entendemos que o PNLD contribui para a melhoria da qualidade do LD, mas sabemos 

que mesmo havendo toda essa análise no livro, pode ser que esse recurso chegue à escola e 

ainda assim não seja considerado, pelo professor que irá utilizá-lo como um recurso, cem por 

cento adequado, pois a escolha é feita por todos os professores daquela disciplina e o livro 

selecionado é o que a maioria escolhe. Entretanto, essas escolhas nem sempre são feitas pelo 

conjunto da obra, uma vez que os livros parecem ser muito parecidos em termos de 

enunciados, a maioria deles naturalizados em certos formatos, tanto é que certos professores 

quando escolhem o livro deixam de escolher um, por exemplo, que traz textos diferentes e 

formatos de apresentação não tão conhecidos do profissional (MARTINS, 2007). 
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Lajolo (1996) em seu estudo afirmava que é preciso que o professor utilize esse 

recurso com planejamento visando minimizar as falhas do livro, que possam ser consideradas 

inadequadas ou ruins. Salienta também que é necessário antes de usá-lo realizar uma análise 

de seu conteúdo com uma leitura completa e detalhada para identificar as adaptações que 

serão necessárias. E, para além dessas formas de usá-lo, que se possa utilizar outros recursos 

didáticos como complementos, e estar aberto para inovar nas aulas. 

 

3.3  FUNÇÕES DO LIVRO DIDÁTICO 

 

O LD é de suma importância para a mediação pedagógica e, por muitas vezes, se 

caracteriza como única fonte de apoio dos professores de escolas públicas, a nosso ver, 

principalmente naquelas escolas que estão inseridas em bairros mais carentes. Através do LD 

diversos tipos de conhecimentos são veiculados, podendo ser estes conhecimentos, de cunho 

político, científico, religioso, ideológico e social (SILVA, 2014).  

Em uma de suas pesquisas, por meio de um estudo histórico, Choppin (2004) nos 

apresenta que o LD exerce quatro funções essenciais: a função referencial, a instrumental, a 

ideológica e cultural e a função documental. Para ele, na função referencial, o livro tem a 

função de suporte do conteúdo que pretende ser transmitido as gerações seguintes. Como 

função instrumental, o livro propõe atividades e exercícios, pondo em prática métodos de 

aprendizagem. Na função ideológica e cultural, que é a mais antiga, o LD seria comparado à 

moeda e a bandeira nacional, símbolos que representam a nação e a identifica e, além disso, 

após a formação dos estados nacionais o livro se tornou um disseminador da cultura e dos 

valores das classes dominantes da época.  Por último, ele nos apresenta a função documental 

do livro, pois o livro sugere ao leitor documentos (leis, jornais de época, imagens etc.), que 

quando confrontados entre si e, com outras informações pelos alunos, pode levá-lo a 

posicionamentos críticos. Porém, Choppin ressalta que para que o livro cumpra esta função 

documental é extremamente necessário que ele esteja inserido em um contexto que 

proporcione ao aluno uma análise dos fatos, e apropriação de argumentos embasando-os, o 

que requer do professor uma formação que contribua neste sentido.  

Corroborando com Choppin (2004), pesquisas afirmam que o LD é tido como um 

referencial e acrescentam que ele é referência tanto para os professores quanto para os alunos. 
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Nas manifestações expressas pelos professores envolvidos nesta pesquisa percebe-se 

a importância que eles atribuem ao livro didático por ser um referencial, uma fonte 

de pesquisa que permite aprofundamento de conteúdos. Para os estudantes do ensino 

fundamental ‘é importante utilizar o livro didático, pois ele ajuda a entender melhor 

o conteúdo, através de fotos, explicações e até na facilidade de não precisar 

escrever’ (FRISON et. al, 2009, p. 04). 

Em uma pesquisa com 353 professores e com a utilização de questionários aplicados entre 

os anos de 2011 a 2014, Artuso (2014) chegou à conclusão que a função que o livro exerce, 

no meio escolar, varia de acordo com o público, que o utiliza. Para professores o livro serve 

para a preparação de aulas a serem ministradas, enquanto para os alunos os livros servem 

basicamente para a prática de exercícios em aula e casa. Mas é importante a reflexão se 

seriam essas as únicas funções do livro, entendemos que isso vai muito além, o livro é um 

recurso que pode ser explorado de diversas formas pelos professores e alunos, como fonte de 

textos complementares, como fonte de imagens, experimentos e atividade práticas dos 

conteúdos trabalhados etc. Porém, cabe ao professor orientar a utilização do recurso.  

Falaremos um pouco especificamente sobre o livro de ciências, já que serão os livros que 

utilizaremos em nossa pesquisa. Para Vasconcelos e Souto (2003, p. 93) os LD de ciências 

“têm uma função que os difere dos demais – a aplicação do método científico, estimulando a 

análise de fenômenos, o teste de hipóteses e a formulação de conclusões”. Desta forma o LD 

de ciências tem a função de apresentar a esses alunos, além dos conteúdos da disciplina, como 

a ciência se comporta ao longo dos anos, o que é o método científico e como é o seu processo, 

demostrando que a ciência não pode ser tida como verdade absoluta. Por ser condicionada por 

suas teorias, a ciência é suscetível as modificações e, por isso, é sempre passível de refutação, 

ou seja, um conhecimento aceito, pode não ser explicado exatamente da mesma forma, no 

futuro e, que isso vem ocorrendo aos longos dos anos, as teorias vêm se aprimorando com 

base em pesquisas. 

 

3.4  O USO DO LIVRO DIDÁTICO POR MEIO DAS PRÁTICAS 

 

No âmbito acadêmico a maioria das pesquisas que envolvem o LD se detém à análise 

do seu conteúdo e aos seus erros conceituais, por isso são raras as pesquisas que procuram 

entender como o professor faz uso desse recurso e, muito menos como os alunos aproveitam 

este material disponível nas escolas.  Xavier, Freire e Moraes (2006) corroboram com a nossa 

visão quando afirmam que o LD deve ser sim alvo de pesquisas no que tange a sua qualidade, 
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mas ressaltam que não se deve só analisar o conteúdo destes livros, mas também como vem 

sendo feito o uso deste recurso.  

Para Pedreira, Carneiro e Silva (2011) existem poucos pesquisadores que buscam 

compreender a utilização do LD pelos alunos e professores. Além disso, Correia (2016) 

afirma que as poucas pesquisas que estão voltadas para o uso do livro didático se limitam a 

discutir que as propostas dos livros fogem da realidade dos alunos. Sendo assim Rosa e 

Artuso (2019) aconselham a seus leitores e pesquisadores que as pesquisas que ainda serão 

realizadas tenham como grupo de participantes da pesquisa não só os professores, mas 

também os estudantes, isso porque eles acreditam que esse público tem muito a contribuir no 

que diz respeito ao uso do LD no ensino básico. 

Garcia, Garcia e Pivovar (2007) em seu trabalho intitulado “O uso do livro didático de 

física”, já nos relatavam que diversas eram as pesquisas que abordam o LD, porém uma 

minoria abordava o seu uso. E podemos ver que mesmo passando um período de mais de 10 

anos, isso continua a acontecer. Rosa (2017) corroboram com esta ideia nos apresentando um 

quadro em sua pesquisa mostrando que de 2007 a 2017 apenas 38 pesquisas sobre o uso do 

LD foram publicadas, número esse, se comparado às outras áreas e temáticas, tal como a dos 

erros conceituais, é irrelevante.  

Essas pesquisas, sobre o conteúdo dos livros e seus erros, por um lado melhoram a 

qualidade dos LD e por outro negligenciam outros aspectos que também são fundamentais 

para o Ensino de Ciências e devem também ser pesquisados (ROSA e SANTOS, 2013). 

Corroboramos com a ideia de Rosa (2017) que as pesquisas sobre o uso do LD são de suma 

importância já que este recurso é comprado com dinheiro público e distribuído às escolas 

públicas. Por isso, devemos avaliar se esse investimento está sendo bem feito ou pensar 

melhores formas de aproveitar este recurso, disponibilizado em nossas escolas, visando 

sempre o desenvolvimento e aprendizado dos nossos alunos. 

Rosa (2017) realizou um levantamento, a partir de uma revisão bibliográfica sobre 

pesquisas publicadas que abordam o uso do livro didático pelos professores de ciências da 

educação básica. Eles afirmam que as pesquisas relacionadas ao tema são recentes, pois em 

seu levantamento constam 50 pesquisas e dessas, 47 foram realizadas a partir dos anos 2000 e 

que a maioria delas utiliza questionário e/ou entrevistas para coleta de dados. Para eles o 

crescimento do número de pesquisas vem ocorrendo, pincipalmente no Sul e Sudeste do 
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Brasil, e isso se justifica pelo aumento do número de programas de pós-graduação nesses 

estados que incentivam e financiam as pesquisas. 

Sendo assim, entendemos e ressaltamos a importância para o meio acadêmico de 

pesquisas que abordem o LD de forma ampla, contemplando, não só seus erros e acertos, mas 

também seu uso no meio em que o recurso está inserido, isso como uma forma instaurar a 

qualidade no ensino público atual. 

Em uma pesquisa realizada com 180 professores, Neto e Fracalanza (2003) separaram 

em três grupos os participantes de acordo com o uso que fazem do LD. Um primeiro grupo os 

professores afirmaram utilizar simultaneamente coleções de outras editoras junto ao LD 

disponibilizado pela escola. O segundo grupo de autores destacam que os professores 

afirmaram usar o LD como fonte de imagens, gráficos, fotos, desenhos e mapas e, um terceiro 

grupo de professores esclareceu que utilizam o LD como fonte de consulta bibliográfica tanto 

para eles quanto para os alunos. Esse uso para obtenção de imagens também pode ser visto em 

uma revisão de literatura realizada por Rosa (2017), quando em seus resultados, ele afirma 

que os professores confirmaram que utilizam as imagens presentes no LD para auxiliar nas 

explicações em sala de aula, além de utilizarem o LD também para a resolução dos exercícios 

presentes nas coleções e, para leitura dos textos que as obras contêm. 

 Antes o livro se configurava como o único recurso presente em sala de aula, e era tido 

como o manual de referência do que deve ser ensinado tanto que Carneiro, Santos e Mól 

(2005) afirmavam que mesmo com o avanço tecnológico e a vasta quantidade de recursos 

disponíveis, o LD ainda é o recurso mais utilizado. Porém, atualmente sabemos que mesmo 

que o livro seja um recurso bem difundido e utilizado nas escolas brasileiras há uma vasta 

diversidade de recursos, sobretudo com o crescimento da modalidade profissional de pós-

graduação, onde professores com base em sua pratica rotineira, elaboram produtos e ou 

processos educacionais direcionados a questões de aprendizagem.    

É notório que comumente os professores fazem uso do livro didático em 

concomitância a outros recursos e algumas pesquisas nos afirmam isso. Silva e Marques 

(2016) em um estudo com doze professores de oito escolas Municipais de Codó, no 

Maranhão, cujo objetivo era abordar as concepções desses professores sobre a seleção e a 

utilização dos LD de ciências durante a prática pedagógica. Nos resultados identificaram que 

83,3% do total de professores afirmam usar o LD somado a outros recursos, enquanto apenas 

16,66 % afirmam que o LD é o único recurso utilizado em suas aulas.  
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Também podemos identificar que é comum o uso do LD juntamente a outros recursos 

quando Borges e Moreira (2019) ao questionarem os participantes de sua pesquisa, que eram 

professores integrantes do quadro de alunos de um curso de pós-graduação, obtiveram as 

seguintes respostas: Todos os participantes, 20 no total, afirmaram utilizar o LD junto com 

outros recursos para complementação do conteúdo abordado em sala de aula. Os participantes 

foram além e citaram quais recursos eram usados, eles afirmaram utilizar os experimentos, 

textos, data show, músicas, filmes, jornais, fotos, poesias, simulações, jogos didáticos, estudos 

dirigidos, slides, além de elementos da natureza como plantas e sementes. 

No que diz respeito à formação do professor, e nas possibilidades que esse profissional 

tem de avançar com o aprendizado, diversos avanços vêm ocorrendo. No entanto, sabemos 

que a formação do professor se configura como um desafio aos nossos governantes e para as 

instituições que formam esses profissionais, pois de acordo com Gatti (2016, p.166), 

“Reverter um quadro de formação inadequada não é processo para um dia ou alguns meses, 

mas para décadas”. 

Quando falamos no desejo de se formar professor, diversas são as motivações que 

levam um indivíduo a optar pela carreira docente, podendo ser por experiências sociais, 

influência da família ou de algum conhecido que é professor, por representação dos anos em 

que foi aluno admirando algum professor que passou por sua vida, entre outras (LIMA et al. 

2016). Após optar pela carreira e iniciar sua formação, o futuro professor, constrói suas visões 

sobre o ensino e aprendizagem, baseando-se em experiências pessoais vividas e habilidades 

que já possuem e trazem essas características para o curso (FREITAS e VILLANI, 2002). 

Borba et. al (2014) afirmam que as atividades desenvolvidas em sala de aula são 

reflexos da formação que esse professor teve, o que vai lhe trazer mais condições de organizar 

sua prática pedagógica. Então durante sua formação inicial o professor de ciências deve ser 

orientado quanto à utilização de diversos recursos didáticos, inclusive o LD e, será na sala de 

aula, que o mesmo colocará em prática o conhecimento e as habilidades desenvolvidas ao 

longo de sua formação.  

Quando perguntados sobre experiências que tiveram com o LD, alguns alunos de 

graduação em licenciatura de Goiás deram depoimentos favoráveis e desfavoráveis sobre o 

uso do livro didático durante as suas formações iniciais. Podemos destacar como favoráveis 

que o livro é importante para ser utilizado como guia, como meio de consulta também, o LD 

permitiu que eles dialogassem entre eles. Já como argumentos desfavoráveis, eles disseram 
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que o livro limita a aula e o trabalho do professor e, que alguns temas são irrelevantes e 

distantes da realidade dos alunos (PESSOA, 2009). 

Por isso, entendemos que a formação inicial pode ser insuficiente para capacitar um 

professor de forma a atender todas as necessidades ao longo de sua carreira e acreditamos na 

necessidade contínua de investimentos na formação continuada do professor para que esse 

possa aprimorar sua prática pedagógica. Nisso incluímos, os recursos disponíveis de forma 

coerente, visando driblar os obstáculos que o recurso utilizado possa apresentar.  

Selles (2002) reitera que é necessário que o professor tenha acesso a um programa de 

formação continuada para atualizar seus conhecimentos e legitimar sua prática diante das 

diversas informações que surgem a todo tempo. Acrescentamos que sabemos que o professor 

é um profissional que está sempre se atualizando, principalmente o professor de ciências 

devido a se constituir uma área que está sempre em constantes mudanças. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

 Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa, tanto pelo fato de envolver um problema 

que visa interpretações da realidade de profissionais da educação, como também pela intenção 

de analisar, por meio de contato direto, as ideias dos professores que fazem uso do livro 

didático. Para Bauer e Gaskell (2002) a pesquisa qualitativa lida com realidades sociais e suas 

interpretações. Portanto, a pesquisa qualitativa é aquela que visa analisar as características 

mais profundas do problema de pesquisa, por intermédio dos sujeitos participantes, 

apresentando uma amplitude e riqueza de detalhes (DIAS, 2000).  

Embora qualitativa, a pesquisa não exclui alguns dados numéricos, pelo fato de que 

esses, muitas vezes podem complementar as interpretações, o que não caracteriza a pesquisa 

como quantitativa. Na realidade, por meio das análises dos protocolos da pesquisa será feita 

“uma ponte entre um formalismo estatístico e a análise qualitativa dos materiais” (BAUER e 

GASKELL, 2002, p. 190).  Para Martins (2007) a pesquisa qualitativa de qualidade exige 

cuidado nas informações obtidas e uma seleção criteriosa no grupo de participantes.  

A análise realizada buscou a perspectiva do conteúdo clássica, na qual se utiliza de 

protocolos, cujos dados obtidos respondem aos objetivos da pesquisa. Para essa pesquisa 

elaboramos: um questionário diagnóstico (Apêndice 1) e uma oficina pedagógica, que tinha 

como resultado a solicitação da elaboração de um plano de aula com o uso do LD a partir de 

um roteiro (Apêndice 2), levando em consideração as atividades exploradas. 

 Portanto, de acordo com Bauer e Gaskell (2002, p.192) “se enfocarmos a fonte, o texto 

é o meio de expressão. Fonte e público são o contexto e o foco de inferência”. Quer dizer, por 

meio dos protocolos (ficha de identificação (Apêndice 3), questionários, vídeos e áudios2) 

estabelecemos os contextos de expressão dos professores à questão básica que nos interessa 

na pesquisa, tal qual, o uso do LD, que de acordo com Takahashi et al. (2004) é um recurso 

que norteia a prática docente em sala de aula e é dividido em etapas: estrutura didática, tema, 

duração da aula, objetivos, conteúdo programático, estratégias e recursos didáticos e 

referência. 

Um aspecto a ser esclarecido diz respeito às mudanças metodológicas que tivemos que 

realizar após a qualificação da pesquisa. O que pretendíamos realizar e que estava no 

cronograma de pesquisa era um grupo focal para discussão do uso do LD. Porém, tivemos 

                                                           
2 Os vídeos e áudios foram gravados durante a realização da oficina.  
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muitas dificuldades de reunir professores da escola básica (no mínimo 6 a 8 participantes) 

para a realização da atividade. Conseguimos realizar uma roda de conversa que contou com a 

presença de três professores (química, física e matemática), a orientadora e a pesquisadora 

deste estudo (professoras de ciências e biologia), e os resultados foram apresentados na 

qualificação.  

Após a qualificação alteramos a intenção de forma a não depender das agendas dos 

professores que até aquele momento não respondiam ao nosso convite, o que nos obrigou a 

mudar a trajetória/estratégia metodológica.  

Nessa mudança, pensamos que, a partir de um conjunto de ideias obtidas sobre 

qualidade, função e uso do LD, podíamos oferecer uma oficina, na qual discutiríamos esses 

aspectos e convidaríamos professores a elaborar e explicitar suas ideias ao longo da oficina 

que também visava a construção de um plano de aula, com o uso do LD.  

 Com a realização da oficina coletamos dados de natureza qualitativa e isso implicou 

em numa análise da mesma natureza e, a organização dos dados revelando como os 

participantes compreendem e se relacionam com o tema central abordado (CARLINI-

COTRIM, 1996).  

A seguir apresentamos o quadro 4.1 com a listagem dos protocolos elaborados para 

obtenção de dados para essa pesquisa. 

 

      Quadro 4.1: Protocolos de obtenção de dados elaborados para a pesquisa 

 

PARTE DA PESQUISA OFICINA 

Data 16 de outubro de 2019 

Participantes 13 participantes 

Protocolo I  Ficha de 

identificação-Perfil 

Protocolo II Tempestade de ideias 

Roteiro de plano de aula Apêndice A 

Fonte: Autora 

A análise dos protocolos escritos e das ideias dos professores foi realizada e 

categorizada de acordo com os três patamares teóricos relevantes dessa pesquisa (qualidade, 

função e uso) ao longo do desenvolvimento da oficina, que teve um roteiro pré-estabelecido, 

no que abordar sobre a utilização do LD de ciências. Por intermédio desta análise buscaremos 

esclarecer algumas questões como: O que um livro deve ter para ser considerado bom, se ao 
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utilizarem o livro todo o conteúdo é usado ou apenas parte dele, se utilizam as atividades 

propostas ou os boxes presentes e se é usado outro recurso para complementar a aula além do 

LD. 

 

4.1 QUESTÕES ÉTICAS 

 

 Antes de iniciar esta pesquisa solicitamos à direção do campus uma declaração de 

ciência e infraestrutura nos autorizando (Anexo 1) a utilizar o espaço físico do IFRJ – Campus 

Nilópolis para a realização desta pesquisa. Essa declaração se fez necessária para a submissão 

ao comitê de ética do instituto. 

Após essa pesquisa ter sido autoriza pelo IFRJ ela foi submetida ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), pois de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, toda 

pesquisa que envolva seres humanos deve ser submetida a um CEP, onde foi analisada de 

acordo com sua qualidade ou caráter do que é condizente com a moral e com a ética (CEP-

UFG, 2018).  

Após análise, o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia, IFRJ, em reunião realizada em 08.10.2018, em concordância com a 

Resolução CNS 466/12 e com a Resolução 510/16, aprovou o projeto de pesquisa proposto, 

afirmando ainda que “a pesquisa é relevante para compreender as razões sobre o uso, de 

maneira crítica, do livro didático por professores da área das Ciências Naturais”, a aprovação 

foi de acordo com o parecer nº 2.960.131 (Anexo 2). 

Esta pesquisa conta também com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice 4), e este termo foi elaborado pela pesquisadora e assinado, em duas vias, 

por todos os integrantes deste estudo. Uma via ficou em posse dos sujeitos deste estudo e a 

outra foi arquivada pela pesquisadora. O termo continha, de forma clara e objetiva, todas as 

informações referentes a esta pesquisa para que todos entendessem o estudo do qual 

participariam (BRASIL, 2012). 
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4.2 OFICINA 

 

 Nesse item iremos abordar tanto a construção da oficina por meio de um planejamento 

prévio, como a própria execução e participação dos professores (doutorandos profissionais em 

ensino de ciências). 

 

4.2.1 O planejamento e execução da oficina 

 

Para a realização da oficina “Pensando o uso do livro didático a partir de um plano de 

aula” foi confeccionado pela autora um conjunto de 4 momentos (Apêndice 5) a fim de 

otimizar o tempo disponível para a realização da mesma e para que todos pudessem discutir e 

apresentar suas considerações. A oficina foi divida em quatro momentos, onde os chamamos 

de Momento 1: Apresentação, Momento 2: Tempestade de ideias, Momento 3: Trazendo 

informações e Momento 4: Atividade de plano de uso do LD.  

No momento 1, o objetivo era que a moderadora se apresentasse, que os participantes 

preenchessem o TCLE (Apêndice 6) e a ficha de identificação. Nesse momento, foi pensada 

uma breve apresentação, da moderadora, sobre o livro didático com slides (Apêndice 7) 

elaborados previamente. No momento 2, a intenção foi de realizar um levantamento das 

características de um livro de qualidade para o ensino através de uma tempestade de ideias. 

No momento 3 foi apresentado um slide (Apêndice 7) com algumas questões acerca do tema 

para que a discussão que ocorresse no momento 2 fosse fomentada. O momento 4, o último da 

oficina, foi o da criação de um plano de aula, a partir de livros didáticos disponibilizados para 

os participantes, todos eles referentes aos anos finais do Ensino Fundamental.  

Para que esse plano de aula fosse elaborado distribuímos um roteiro a fim de orientar 

nesta confecção. Esse roteiro foi dividido em cinco partes: A parte I era para que eles 

colocassem a data da atividade da oficina. A parte II era para identificação dos professores 

(nomes) que criaram aquele plano. A parte III eles deveriam colocar as características do livro 

que escolheram, como título, nome do autor, capítulo (s) e página(s) escolhida(s). A parte IV 

se caracterizou pelo plano de aula propriamente dito. Nele os professores deveriam descrever 

como utilizariam aquele recurso, para a realização de uma aula para o público indicado no 

livro (9º ano e 8º ano). Por fim, na parte V, eles deveriam dizer que outros recursos, poderiam 

usar, além do LD, durante a aula. Propomos também o preenchimento da ficha de apreciação 
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(Apêndice 8) da oficina na qual eles avaliariam a relevância da atividade e deixariam alguma 

sugestão de melhoria ou aperfeiçoamento. 

A oficina aconteceu na sala de aula da pós-graduação no campus do Instituto Federal 

do Rio de Janeiro, em Nilópolis, no dia 16 de outubro de 2019. Com duração de 

aproximadamente 60 minutos na primeira parte de uma aula de doutorado cujo tema era a 

discussão do Projeto de pesquisa e do Produto educacional e teve como moderadora a 

pesquisadora. 

A oficina intitulada - Pensando o uso do livro didático a partir da produção de um 

plano de aula - foi criada especificamente para ser realizada com essa turma de doutorado, 

atendendo às especificações principalmente no que diz respeito ao seu tempo de duração.  

No momento 1 a pesquisadora se apresentou para os participantes falando sobre a sua 

trajetória acadêmica e seus objetivos na atual pesquisa. Foram distribuídos aos participantes 

para preenchimento o TCLE e a ficha de identificação para o perfil dos participantes. Após 

isso, houve uma breve exposição sobre a história do livro didático no Brasil, a importância do 

LD no ensino e sobre o Programa Nacional do Livro Didático. Essa exposição teve como 

objetivo introduzir e iniciar as reflexões sobre o tema. 

O segundo momento teve como foco levantar junto aos participantes características 

fundamentais de um LD de qualidade. Distribuímos papéis e canetas e solicitamos que eles 

elencassem pelo menos uma característica do livro de qualidade, escrevendo no papel 

distribuído. Após isso, todos entregaram os papéis que foram fixados no quadro branco com 

fita adesiva de forma que todos pudessem visualizar as respostas no seu conjunto. Na 

discussão, solicitamos que cada um explicasse o porquê daquela característica escolhida. 

Durante a explanação dos professores, a pesquisadora-moderadora levantou algumas questões 

como: Se existe um livro que contemple todas as características apresentadas e como o 

professor pode transformar essa realidade quando a qualidade do livro não é boa, para que a 

discussão fosse fomentada, entendendo esse momento como o momento 3.  

Após o levantamento e a explicação de todos os participantes, foi realizada pela 

pesquisadora-moderadora uma apresentação contendo algumas informações sobre o uso do 

livro didático. Nessa apresentação destacamos algumas partes do LD que podem ser usados 

durante as aulas, isso como suas imagens, textos, textos complementares e experimentos. 

Partes essas que acreditávamos que seriam as mais trazidas pelos alunos quando eles citassem 

o que os livros deveriam ter para serem considerados por eles de qualidade. Optamos por 

realizar essa exposição após o levantamento realizado pelos alunos para que não houvesse 

nenhum tipo de interferência nas respostas deles. 



34 

 

Para finalizar, no 4º momento da criação de um plano de aula utilizando um LD de 

ciências, foi solicitado que os participantes se separassem em duplas, e/ou trios e distribuímos 

os livros e o roteiro a ser preenchido. Os participantes ficaram livres para escolher dentre os 

livros disponibilizados um livro, o capítulo ou parte do capítulo do livro que gostariam de 

utilizar, no quadro 4.2 detalhamos os livros que foram utilizados durante a oficina.  

 

Quadro 4.2: Relação dos livros utilizados na oficina 

Fonte: A autora 

 

Após finalizarem a atividade, solicitamos que cada grupo (5 grupos/planos) expusesse 

aos outros participantes qual era o livro escolhido, apresentando também suas características, 

como nome do autor, capítulo e páginas selecionadas3. Ao final do plano elaborado eles 

explicaram como pretendiam utilizar aquele livro escolhido em suas aulas. 

Finalizamos a oficina agradecendo a participação dos alunos que foi de suma 

importância para que esse trabalho se concretizasse. Além disso, agradecemos às professoras 

da disciplina que abriram as portas de sua sala de aula para a realização deste estudo, isso 

porque compreendem que as pesquisas nesse âmbito são importantes para o Ensino de 

Ciências. 

 

                                                           
3 Essa parte foi gravada sendo que a gravação só foi usada para tirar qualquer dúvida em relação ao que os 

professores propuseram em termos de plano de aula. 

 

Título do LD Autor Ano Editora Ano de edição 

Convergências 

Ciências 

Vanessa Michelan e 

Elisangela Andrade 

9º SM 

Educação 

2018 

Geração Alfa – 

Ciências 

Ana Luiza Petillo Nery e 

Gustavo Isaac Killner 

9º SM 

Educação 

2018 

Araribá Mais – 

Ciências 

Obra coletiva 9º Moderna 2018 

Araribá Mais – 

Ciências 

Obra coletiva 8º Moderna 2018 

Ciências – Vida e 

Universo 

Leandro Godoy 9º  FTD 2018 
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4.2.2 Os participantes da oficina 

 

Nesse item vamos apresentar os 13 participantes da turma de Doutorado profissional em 

Ensino de Ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

(IFRJ). Esse grupo foi escolhido pelo fato de que todos eles lecionarem ou terem lecionado no 

ensino básico em escolas públicas e/ou privadas. Para aplicar a oficina, foi pensado em um 

grupo de participantes, uma vez que tínhamos oportunidade de realizá-la em uma turma de 

doutorado profissional, com alunos da disciplina obrigatória intitulada “Desenvolvimento de 

projeto de pesquisa e produto educacional” na qual a orientadora desta pesquisa é docente e 

isso facilitou para que conseguíssemos reunir todos os participantes em um mesmo local e 

horário. Houve um interesse mútuo nessa atividade, uma vez que os professores do doutorado 

da disciplina mencionada, pensaram em utilizar a oficina do LD para discutir com os 

doutorandos se a atividade vivenciada por eles podia ser considerada um produto educacional. 

Ressaltamos que consultamos previamente o grupo selecionado para saber se recebem 

regularmente os LD e fazem uso destes livros. Isso era importante para que confirmássemos 

que os participantes/doutorandos e professores poderiam contribuir com suas experiências 

para este estudo. 

Os participantes desta fase da pesquisa foram treze doutorandos (D1 a D13)4 do IFRJ 

que são profissionais ativos na área da educação, exigência do doutorado profissional. Os 

treze profissionais participantes receberam os TCLE em duas vias, para que pudessem ler com 

calma e sanarem as dúvidas que viessem a surgir. Todos os doutorandos assinaram o termo 

autorizando o uso do conteúdo da oficina realizada nesta pesquisa. 

Quanto a ficha de identificação, essa foi elaborada para que preenchessem antes da 

oficina. Essa ficha possui três perguntas de cunho pessoal e quatro de caráter profissional. 

Com as perguntas pessoais fomos capazes de identificar em que ano eles se formaram, em 

qual licenciatura e se a instituição era pública ou privada. Com as quatro perguntas que se 

referem às características profissionais, identificamos desde quando eles lecionam, se atuam 

no ensino público ou no privado, quais as disciplinas que eles lecionam e em quantas escolas. 

 

                                                           
4 Escolha aleatória. 
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5 RESULTADOS  

 

 

 Nos resultados a seguir apresentamos os dados da oficina realizada com alunos do 

doutorado profissional do IFRJ, tendo sido este item subdividido nos subitens 5.1.1 onde 

detalharemos as características explicitadas pelos pesquisados sobre a qualidade do LD e no 

subitem 5.1.2 onde descreveremos os cinco planos de aulas (A-E) elaborados pelos 

participantes, a partir de livros de ciências disponibilizados na oficina. Por fim, no item 5.1.3 

apresentaremos as sugestões deixadas pelos participantes para melhoria da oficina realizada. 

 

5.1 OFICINA  

 

 A oficina foi realizada no ano de 2019 e aplicada a um grupo de professores alunos do 1° 

ano de doutorado do IFRJ – Campus Nilópolis. A obtenção dos dados desta pesquisa ficou 

caracterizada em momentos, como apresentado na metodologia. Esses momentos dizem 

respeito à qualidade e o uso do recurso em questão. 

 

5.1.1 Perfil dos participantes da oficina 

 

  Para melhor apresentarmos os dados pessoais e profissionais dos sujeitos participantes 

desta oficina, separaremos essas características em dois quadros. No quadro 5.1 

apresentaremos as características pessoais deles, como as suas formações e quadro 5.2 

apresentaremos as características que dizem respeito à vida profissional dos participantes. 
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Quadro 5.1 - Características pessoais dos participantes 

Doutorando Formação inicial 

(Licenciatura) 

Ano de 

formação 

Instituição de 

Ensino 

D1 Matemática 2014 Pública 

D2 Matemática 2004 Pública 

D3 Química 2001 Privada 

D4 Química 2007 Pública 

D5 Química 2014 Pública 

D6 Química 2010 Pública 

D7 Química 2002 Pública 

D8 Biologia/Química 2010 Privada 

D9 Biologia/Química 2010/2014 Pública/Privada 

D10 Biologia 2007 Privada 

D11 Física 2008 Pública  

D12 Pedagogia 2010 Pública 

D13 Pedagogia 1991 Pública 

Fonte: A autora 

 

 

Pelo quadro 5.1, verificamos que os participantes se formaram entre os anos de 1991 e 

2014, sendo diversas as formações iniciais deles, um é formado em física, dois em 

matemática, dois em pedagogia e três em biologia. A maioria deles tem a química como 

formação inicial, totalizando sete professores e, além disso, identificamos que 77% deles 

trabalham em instituição pública. 
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Quadro 5.2 – Características profissionais dos participantes 

Doutorando Tempo de 

atuação 

(anos) 

Tipo de 

ensino 

Disciplina que 

leciona 

Quantas 

escolas 

D1 Três  Ambos Matemática/Física Duas 

D2 Quatorze Público Matemática/Física Quatro 

D3 Treze Público Química Uma 

D4 Onze Público Química e Projeto 

de Intervenção 

Uma 

D5 Cinco Ambos Química Duas 

D6 Oito Ambos Química Uma 

D7 Quatorze Público Química Uma 

D8 Seis Ambos Biologia, Química 

e Ciências 

Três 

D9 Oito Público Biologia, Química 

e Ciências 

Três 

D10 Doze Privado Téc. em segurança 

do trabalho 

Uma 

D11 Quatorze Público Matemática/Física Uma 

D12 Nove Público Séries iniciais Uma 

D13 Vinte e oito Público Séries iniciais Uma 

Fonte: A autora 

 

No quadro 5.2 analisando as características profissionais dos participantes, 

observamos que maioria deles leciona há mais de 10 anos. Desses treze participantes, um é 

professor da rede privada de ensino, oito são da rede pública e quatro atuam em ambas as 

redes, pública e privada. Eles lecionam disciplinas como Física, Química, Matemática, 

Biologia, Ciências e Segurança do Trabalho e dois são professores dos anos iniciais (1 ao 4º 

ano). Do total de professores, oito deles trabalham em apenas uma escola, enquanto dois 

lecionam em duas escolas, outros dois em três escolas e um participante atua como professor, 

em quatro escolas. 
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5.1.2 A função e qualidade do livro 

  

 Identificamos nos planos de aulas confeccionados pelos participantes desta oficina as 

funções descritas por Choppin (2004). Ao utilizarem o livro didático no plano os professores 

automaticamente usufruíram das funções documental, referencial e ideológica e cultural, visto 

que o conteúdo do LD é uma compilação de pesquisas, documentos, informações e conteúdos 

e que o livro norteou o conteúdo que foi abordado no plano de aula, além de ser o livro a 

representação da escola e ter como função a disseminação da cultura vigente. Nos planos de 

aula todos os participantes utilizaram o LD estando estas funções implícitas nesse uso.   

Verificamos também que todos os professores utilizaram o LD com a função 

instrumental, ou seja, fazendo uso dos exercícios e atividade presentes nele, a fim de 

contribuir no processo de aprendizagem colocando em prática o conteúdo abordado.  

   O segundo aspecto abordado nesta pesquisa foi a qualidade do livro, na ilustração 

abaixo é possível observar as respostas obtidas durante a oficina em relação as características 

que um livro de qualidade deve apresentar. 

Figura 5.1: Características de um livro de qualidade apresentadas pelos participantes 

 

Fonte: Acervo da autora 

No Quadro 5.3 apresentamos os temas e as diversas características que foram 

apontadas pelos participantes (doutorandos) durante o momento 2 da oficina, características 

essas, que eles consideram importantes para que um livro seja de qualidade. 
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Quadro 5.3: Características de um bom livro levantadas pelos doutorandos 

Características 

Objetividade; Exercícios adequados. 

Clareza 

Contextualização; Adequação da linguagem e faixa etária. 

Linguagem acessível; Conteúdo adequado ao público alvo. 

Aproximação com o cotidiano. 

Conceitos com linguagem clara; ilustrações pertinentes aos temas abordados. 

Diálogo com o leitor. 

Contextualização. 

 Apresentar contextualização; Indicar possibilidade de interdisciplinaridade. 

Não apresentar obstáculos epistemológicos. 

Utilidade pedagógica. 

Abertura para adaptação do professor ao contexto. 

Objetividade; Praticidade. 

Fonte: A autora 

 

 Conforme o quadro 5.3, podemos ver que os participantes compactuam de algumas 

opiniões sobre quais características deveria ter um livro para ser considerado de qualidade. 

Dentre todas as características citadas, duas delas foram as mais recorrentes. Cinco dos treze 

disseram que o livro deve permitir uma contextualização e dois expressaram que o recurso 

precisa ser objetivo.  

Além disso, três participantes se referiram à linguagem, porém em contextos 

diferentes, um citou a linguagem clara, o segundo a linguagem acessível e o terceiro à 

adequação da linguagem. Um dos docentes durante sua explicação afirmou que ter uma 

linguagem clara significa ter a linguagem próxima à realidade dos alunos e que essa deveria 

ser uma preocupação de todos os educadores. Mas, por outro lado, houve um professor que 

disse que o uso do livro faz com que ele aprenda a linguagem, dando a entender, no caso da 

ciência, a linguagem científica. 

Além dessas características mais frequentes, outras foram citadas, por pelo menos um 

participante e, para eles o LD deve ser prático, útil pedagogicamente, adaptável, tem que ter 

imagens pertinentes com o conteúdo e esse conteúdo deve ser adequado ao cotidiano e a faixa 
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etária do público-alvo. Identificamos que consideram importante que o LD seja 

interdisciplinar, contenha exercícios adequados e que o LD faça um diálogo com o leitor. 

 

5.1.3 Planos de aula a partir do Livro Didático 

 

Uma vez esclarecendo o que se espera da qualidade do livro, detalharemos os cinco 

planos de aula que foram produzidos pelos participantes da oficina, a partir do roteiro e dos 

livros didáticos distribuídos. Esse detalhamento foi realizado a partir de uma compilação entre 

a leitura dos planos de aula, dos vídeos que contém as apresentações dos docentes do plano de 

aula e da leitura dos capítulos escolhidos por eles em cada livro didático. Na descrição 

encontraremos informações sobre o nome do livro, o autor, as páginas utilizadas, como se 

daria o desenvolvimento da aula a partir do tema escolhido e, outros recursos a serem 

utilizados para complementar o do LD. 

Analisando o primeiro plano, o plano A, identificamos que ele foi confeccionado por 

uma dupla que leciona a disciplina de Ciências. Para essa confecção, eles utilizaram o 

capítulo VII - Transformações da matéria - que compreende as páginas 161 a 171 do livro de 

Ciências Convergências do 9º ano, cujos autores são Vanessa Michelan e Elisângela Andrade 

(Figura 5.2). 

                    Figura 5.2: Livro de Ciências Convergências do 9º ano 

 

De acordo com os doutorandos, após uma análise bem superficial por conta do tempo, 

perceberam que o capítulo escolhido está dividido, estruturado e o conteúdo está bem 

explicado no livro. A aula elaborada, segundo os participantes, não incluiria todo a capítulo, 
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apenas uma parte deles. Essa aula abordaria temas como: As transformações da matéria, tanto 

as físicas quanto as químicas e seus estado físicos: sólido, líquido e gasoso.  

De acordo com os participantes, seria solicitada aos alunos que fizessem uma leitura 

prévia do capítulo, e que essa leitura poderia ser realizada em casa, para que eles não 

chegassem à escola sem nenhum conhecimento anterior sobre o assunto. 

A aula seria iniciada com a exposição oral do tema abordado, utilizando a ordem 

proposta no capítulo, o que eles julgaram estar adequado. Seriam utilizadas neste início da 

aula imagens no Datashow que seriam comparadas a simulações, isso com o objetivo de 

diminuir as chances de erros conceituais e abordar o conteúdo que o livro não contemplava.  

Analisando o plano de aula desenvolvido por meio do roteiro, os professores que 

confeccionaram o plano não explicam se as imagens sugeridas seriam as que estão presentes 

no próprio livro ou se eles levariam imagens diferentes. Ao escutar o vídeo, percebemos que 

eles iriam usar as imagens do LD. O mesmo observamos em relação às simulações, no plano 

de aula escrito, não ficou detalhado se o livro orienta a realização de alguma simulação ou se 

eles utilizariam alguma plataforma para isso e na gravação do vídeo, o participante cita que 

usaria a plataforma PhET5.  

Recorrendo à leitura do capítulo informado não identificamos ao longo dele a sugestão 

de uma simulação ou de alguma plataforma digital que as disponibilize, então essa é uma 

ideia trazida pelos participantes, de suas experiências docentes e não sugerida pelo LD. O que 

conseguimos identificar neste capítulo foi à sugestão de um experimento sobre pressão 

utilizando uma seringa com água quente, o que não foi mencionado ou planejado a ser 

utilizado durante essa aula.  

Após o início da aula, eles realizariam uma discussão em conjunto com os alunos 

sobre o tema do capítulo. Com a análise da fala dos docentes entendemos que seria solicitado 

aos alunos que trouxessem para a discussão exemplos do seu cotidiano, de forma que isso 

fomentasse a discussão e estimulasse a participação. Ao final da aula, eles resolveriam os 

exercícios presentes no LD que seriam posteriormente corrigidos com o professor.  

Para a execução desta aula planejada eles afirmam que alguns recursos seriam 

associados ao livro didático sendo eles; o Datashow, o quadro e a caneta pilot. Sabemos que o 

Datashow seria utilizado para mostrar imagens e simulações, porém não conseguimos precisar 

em que momento da aula o quadro e o pilot seriam utilizados, se seriam na realização ou 

                                                           
5 PhET: Plataforma gratuita que oferece simulações que visam incentivar a investigação científica e fornecer 

interatividade (https://phet.colorado.edu/pt_BR/about). 
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correção dos exercícios, para fomentar a discussão entre os alunos ou para sanar alguma 

dúvida.  

Os participantes também afirmaram que pensaram que cada aluno poderia utilizar seu 

celular para acessar as simulações, assim a aula não seria tão expositiva e, cada um poderia 

interagir com a plataforma. No entanto, mudaram de ideia e decidiram não planejar desta 

forma, pois de acordo com a realidade que trabalham, não sabem se todos os alunos presentes 

teriam acesso à internet em seus celulares.  

O plano B foi confeccionado por um trio que leciona Ciências no 9º ano em diferentes 

instituições de ensino. O livro escolhido por eles foi “Geração Alpha” dos autores Ana Luiza 

Petillo Nery e Gustavo Isaac Killner, livro este destinado aos alunos do 9º ano. O capítulo 

utilizado foi o um, cujo título é “Matéria – Constituição e modelos”, este capítulo se encontra 

nas páginas 12 a 19 (Figura 5.3). 

 

                                         Figura 5.3: Livro Geração Alpha 

 

 

 

Pelo plano elaborado, a aula seria iniciada com a apresentação de modelos atômicos, 

mas não nos foi detalhado como seria essa apresentação, se ela seria através de imagens ou se 

eles levariam o modelo físico, para que os alunos pudessem manusear e observar. Durante 

esse momento da apresentação dos modelos atômicos seria realizada uma explanação sobre o 

conceito desses modelos, sendo feito um comparativo entre eles, demonstrando também as 

modificações ocorridas nos modelos e, segundo os participantes esse comparativo foi 
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orientado pelo LD. Além disso, seriam destacadas as ideias iniciais desde a Grécia antiga e 

também falariam sobre a dinamicidade da ciência e sobre a natureza da ciência.  

Eles abordariam também temas como radioatividade, partículas subatômicas: Elétrons, 

Prótons e Nêutrons. Posteriormente, seriam confeccionados, pelos alunos, modelos atômicos 

com materiais de papelaria, não nos foi especificado, nem no plano escrito, nem durante a 

gravação da fala dos docentes se cada aluno levaria o seu material para confecção do modelo 

ou se os professores disponibilizariam materiais para eles. Não esclareceram também se eles 

seriam divididos em grupos ou se cada aluno faria um modelo sozinho. O plano inclui ainda, 

após a confecção dos modelos, alguns exercícios a serem resolvidos em torno do assunto 

abordado.  

Recorremos ao capítulo informado e verificamos que as páginas 18 e 19 possuem 14 

questões de exercício, mas ainda assim não conseguimos saber se esses exercícios seriam os 

selecionados para serem realizados em sala de aula com os alunos ou seriam de outra fonte, 

dado não informado no plano. 

Para contribuir com a aula pensada os recursos utilizados, além do livro didático 

seriam o quadro branco e materiais de papelaria como: massa de modelar, palitos, barbante, 

cola, canetas coloridas entre outros. Assim como no Plano A não sabemos informar em qual 

momento o quadro branco será utilizado.  Os docentes aproveitaram para justificar o não uso 

do Datashow, um deles disse que seus alunos não gostam que o professor use este recurso, 

eles preferem que o professor apenas fale e eles acompanham no LD. 

O livro escolhido para a elaboração do plano C foi o da Editora Moderna intitulado 

“Araribá Mais Ciências” do 9º ano, deste livro foram utilizadas as páginas de 26 a 35 que 

fazem parte do tema 4: Mudança do estado físico. O trio responsável pela elaboração deste 

plano de aula leciona as disciplinas de Matemática, Ciências, Biologia e Química. Além do 

livro escolhido seriam utilizados materiais de baixo custo, Datashow e quadro branco (Figura 

5.4). 
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       Figura 5.4: Livro Araribá Mais Ciências 

 

 

A aula elaborada teria uma duração de duas horas e seria iniciada com a 

problematização de questões do cotidiano a partir das imagens 1 e 2 da página 27. A imagem 

1 consiste em duas pedras de gelo seco, onde falariam sobre o gás carbônico que quando 

submetido à uma temperatura muito baixa se transforma em gelo. Na imagem 2, temos a foto 

de um garoto em um ambiente frio e falariam sobre a formação da névoa que sai da boca das 

pessoas quando respiram pela boca.  

  Após isso seria utilizado o simulador da página 26 e realizado o experimento da 

página 28, o fato de o LD indicar um simulador para a aula foi levantado pelos professores 

como algo positivo do livro utilizado.  

No plano de aula C não foi detalhado como seriam o simulador e o experimento, mas 

analisando o livro conseguimos identificar melhor. A sugestão do simulador se encontra em 

um pequeno box centralizado na página 26. Nesse box encontramos o endereço eletrônico 

para acessar o simulador, o nome do laboratório responsável por ele e a informação de que o 

simulador pode auxiliar na compreensão do que ocorre nas mudanças do estado físico da 

matéria. O experimento, citado pelos docentes, se refere também às mudanças do estado físico 

da água e são utilizados materiais simples e acessíveis.  

Em sequência, no Plano C, seriam desenvolvidos com os alunos os conceitos 

utilizando a imagem da página 26, que é um esquema que demonstra todas as mudanças 

físicas da água e os dois gráficos da página 28, que representam as mudanças de estados 

físicos da água, ao nível do mar, um de aquecimento e o outro de resfriamento da água pura.  
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De acordo com o Plano C, a aula seria finalizada com a proposta da realização dos 

exercícios da página 30, que vão do número 1 ao 7 e com a leitura dos textos complementares 

existentes no livro. Quanto aos exercícios não ficou claro, se eles seriam feitos em sala ou em 

casa e, quanto aos textos complementares, não podemos afirmar quais são, pois no capítulo 

existem diversos textos complementares. 

Os docentes levantaram algumas falhas encontradas no LD utilizado, uma delas é a 

falta de numeração nas imagens, o que pode dificultar o aluno na hora de relacionar a imagem 

ao conteúdo.  

Além disso, referiram-se a hierarquia das atividades, presente nos livros, isso porque, 

segundo eles, geralmente nos LD atuais, primeiro vem o conteúdo, depois exercícios e por 

final boxers com algumas questões do cotidiano ou que vão além do conteúdo. Então esses 

docentes nos despertam para refletir que, devido a essa ordem, o professor pode deixar de 

utilizar esses boxers que são repletos em informações. 

Para a confecção do plano de aula D, a dupla de participantes, que leciona Ciências e 

Química, utilizou o livro “Araribá” do 8º ano.  O tema escolhido, que se encontra na página 

16, é intitulado “A nutrição e os alimentos”, inserido na Unidade 1 do livro, chamada “A 

nutrição e o sistema digestório humano” (Figura 5.5). 

Figura 5.5: Livro Araribá Mais Ciências 

 

 

Conforme o planejado, a aula seria iniciada com a oficina que consta na página 219 

que aborda a conservação de alimentos, nela os alunos analisam os rótulos dos alimentos para 

verificar a presença de aditivos, além da verificação da data de validade do produto. Essa 

oficina foi indicada para que pudesse incitar uma discussão acerca do assunto entre o 
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professor e o aluno. Logo após haveria uma exposição de forma dialógica sobre a importância 

da nutrição sendo utilizadas as perguntas da seção “De olho no tema da página 16”.  

Ao longo da aula os participantes assinalaram que iriam relacionar o sistema 

digestório com os outros sistemas do corpo humano, mas não entraram em detalhes de como 

seria feita essa relação, se com imagens ou explicando oralmente.  

Após essa etapa, seria pedido que os alunos respondessem no caderno as perguntas de 

1 a 4 da página 24, perguntas essas que dentre várias que existem no final do livro, são sobre 

o tema que seria trabalhado. Não conseguimos dizer se isso ocorreria ainda durante a aula ou 

em casa e, nem se haveria correção na hora ou depois por parte do professor. Eles nos 

informaram que os materiais sugeridos, a serem utilizados além do livro, seriam os 

necessários na oficina da página 219, que no livro estão sugeridos tais como as embalagens de 

diversos alimentos usados no dia a dia, que os alunos iriam trazer de casa. 

Um dos docentes, que criou esse plano de aula, se mostrou bem familiarizado com os 

livros Araribá e, no vídeo que gravamos, observamos uma crítica trazida ao livro utilizado na 

oficina.  

As três participantes que elaboraram o plano de aula E, lecionam Ciências e ficaram 

com o livro “Ciências: Vida e Universo” de autoria do Leandro Godoy para o 9º ano. O 

capítulo do livro utilizado foi o 1: “Investigando a matéria”, cujo tema, dentre os diversos 

existentes no capítulo, é “A Matéria e seus estados físicos”, tema esse explorado da página 16 

a 23 (Figura 5.6). 

Figura 5.6: Ciências: Vida e Universo 

 

 



48 

 

Essa aula foi pensada para durar duas horas em uma turma de 20 alunos, tem como 

objetivo estudar os diferentes estados físicos da matéria e o público-alvo dessa aula é o 9º ano 

do ensino fundamental. As elaboradoras do Plano E, não detalharam o recurso, apenas 

informaram que o desenvolvimento da aula se dará a partir de um vídeo introdutório sobre as 

mudanças do estado físico da água e, que logo após ocorrerá um debate sobre os conceitos 

abordados no vídeo.  

Após o vídeo e o debate, foi planejado um trabalho em grupos com cinco alunos em 

cada grupo que aconteceria com a leitura das páginas 16 a 23 do livro. Nesse trabalho, os 

alunos terão que identificar os pontos em comum abordados e a forma dessa abordagem, 

nessa parte eles não entraram muito em detalhes, no plano de aula escrito. No entanto, na 

gravação entendemos que haverá uma comparação do vídeo exposto com as páginas lidas do 

livro.  

Após essa parte da aula, elas fariam uma breve apresentação, para a turma, dessa 

identificação através trabalho desenvolvido nos grupos e o docente solicitaria a realização dos 

exercícios da página 23 em casa.  

Nessa aula os materiais utilizados além do livro seriam: o Datashow e o notebook para 

exposição do vídeo, o quadro branco e pilot, mas não conseguimos identificar em qual 

momento da aula seriam utilizados.  

No quadro 5.4 ilustraremos para um melhor entendimento, as práticas de uso do livro 

que identificamos nos cinco planos de aula explicitados acima. 

Quadro 5.4: Prática de uso do livro didático presente nos planos de aula 

USOS Plano A Plano B Plano C Plano D Plano E 

Com outro recurso X X X  X 

Como fonte de imagens, 

fotos e desenhos 

  X   

Como fonte de gráficos   X   

Como fonte de mapas      

Como fonte para consulta 

bibliográfica 

 X   X X X X 

Para resolução de exercícios 

presentes no LD 

X X X X X  

Como fonte de leitura dos 

textos básicos 

X    X 

Como fonte de textos 

complementares 

  X X  

Como fonte de experimentos   X   

Como fonte para oficinas    X  

Como fonte de simuladores   X   
Fonte: A autora 
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Através do quadro 5.4 podemos identificar que os participantes que confeccionaram o 

Plano C foram os que mais exploraram os recursos presentes no LD disponibilizado. Eles 

relatam que fariam o uso do livro em concomitância a outro recurso, utilizariam imagens 

presentes no livro, os textos complementares, os exercícios, o simulado e o experimento 

propostos.  

Ressaltamos que apenas um dos planos relata sobre o uso de gráficos existentes no LD 

e que todos além de citarem o uso dos exercícios propostos no LD, utilizam o recurso como 

fonte para consulta bibliográfica. Em quatro dos cinco planos identificamos o uso de outro 

recurso didático sendo que, a maioria deles cita o uso da datashow, do quadro branco e do 

notebook, nenhum descreveu o uso de outro livro didático, ou de textos extras. Identificamos 

também que o plano B é o que menos explora o livro disponibilizado, fazendo uso, sobretudo, 

dos exercícios presentes no LD.  

 

5.2 AVALIAÇÕES DA OFICINA A PARTIR DA VISÃO DOS PARTICIPANTES  

 

Além de preencherem a ficha de identificação e assinarem o TCLE foi solicitado aos 

doutorandos que preenchessem uma ficha de apreciação da oficina, pois queríamos ter o 

conhecimento do quanto essa oficina foi relevante para eles e se teriam alguma sugestão de 

melhoria para a mesma. 

Na primeira parte da ficha os participantes deveriam assinalar a opção que mais se 

encaixasse na opinião deles, essas opções eram: Irrelevante, Pouco relevante, Relevante e 

Muito relevante. 

 

Quadro 5.5: Opinião dos participantes sobre a oficina 

Opinião Número de participantes 

Irrelevante - 

Pouco relevante - 

Relevante Três 

Muito relevante Dez 

Fonte: A autora 
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 Conforme observamos no quadro 5.5, dos treze participantes, três consideraram a oficina 

relevante enquanto dez deles consideraram a oficina muito relevante para a discussão e 

abordagem do tema. Ressaltamos que não houve participante que assinalou as opções 

Irrelevante ou Pouco relevante, o que para nós significa que estamos o caminho certo. 

Na segunda parte da ficha de apreciação da oficina, a escrita era livre onde colocamos 

algumas linhas e apenas solicitamos a eles que deixassem as suas sugestões.  

 

Quadro 5.6: Sugestões dos alunos para aperfeiçoamento da oficina 

Sugestão Escrita 

1 Aplicar a oficina para outros docentes em escolas; 

2 Comparar os livros utilizados pelos grupos; 

3 Questionário sobre itens da confecção do LD; 

4 Abordar sobre a introdução do LD nas escolas; 

5 Relacionar com a BNCC; 

6 Criação de um manual para a confecção do LD; 

7 Ampliar o tempo da oficina; 

Fonte: A autora 

 

Conforme o quadro 5.6, algumas das sugestões escritas nas fichas de apreciação foram 

que deveríamos expandir o tempo da oficina e que ela fosse realizada com outros docentes, 

quem sabe nas escolas. Sugeriram também que deveríamos elaborar um momento da oficina 

para que eles comparassem os livros utilizados, vendo suas diferenças e semelhanças. Além 

disso, sugeriram um questionário para que eles respondessem sobre itens de construção do 

livro como diagramação, linguagem, questões conceituais, de alguma forma para que eles 

pudessem avaliar o LD utilizado. Houve também a sugestão da criação de um manual para a 

confecção do LD, constando nele o que esse livro deve conter para ser um LD de qualidade. 

Eles também sugeriram que a moderadora da oficina abordasse mais sobre a chegada do LD 

nas escolas além de relacionar o LD com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

Ressaltamos que sete dos treze participantes deixaram uma sugestão de melhoria para 

a oficina realizada enquanto três deles não utilizaram o espaço de sugestões. Desses três, dois 

consideraram a oficina muito relevante e um a considerou relevante e isso nos leva a entender 

que eles gostaram da oficina e não consideram que exista algo para ser alterado.  

Dos demais participantes, três deles não sugeriram alterações, mas escreveram o que 

acharam da oficina e o que ela significou para eles.  Dentre alguns elogios citados por esses, 
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podemos destacar que escreveram que gostaram da oficina por causa das reflexões e 

discussões sobre o tema e consideram esse tema importante. 

 Além disso, citaram que “a oficina foi ótima!”, que “é de grande importância o estudo 

sobre a análise do LD”, que “a oficina é relevante para a prática do professor” e que a oficina 

é propícia para aprofundamento de questões que tangem o LD a avaliação e escolha realizadas 

pelos professores nas escolas. 

A nossa intenção com a criação e o preenchimento dessa ficha de apreciação era de ter o 

conhecimento do quanto essa oficina foi relevante e acrescentou algo para eles e se os 

participantes teriam alguma sugestão de melhoria para a mesma. A nossa ideia é replicar essa 

oficina em outras instituições e/ou eventos, isso porque entendemos que esse assunto é de 

suma importância e tem que ser tratado pelos professores e alunos de licenciaturas 

principalmente diante da escassez de pesquisar sobre o uso do LD. Entendemos que quanto 

mais abordarmos o assunto mais nos empoderaremos e poderemos cobrar do governo um 

livro de qualidade na escola, além de utilizar o livro da melhor forma possível. 
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6  DISCUSSÃO 

 

Ao longo dos anos o livro didático tem se constituído como um recurso muito presente 

no cotidiano escolar, mostrando-se de suma importância para aqueles que o utilizam. Para 

Paulino (2009) no final do século XX, com o surgimento do livro eletrônico, vários 

educadores temeram que o livro impresso fosse desaparecer da escola. No entanto, esse 

temor, não se concretizou, uma vez que podemos ver que a versão impressa ainda vem sendo 

a mais usada nas escolas públicas brasileiras, até porque muitas escolas não possuem 

laboratórios de informática e nem computadores com acesso à internet para os alunos.  

No que diz respeito a esse aspecto, podemos ver que a pesquisa que desenvolvemos 

poderá contribuir tanto para o livro impresso, como para o virtual, uma vez que a qualidade, a 

função e o uso do livro virtual podem refletir as mesmas influências e problemáticas 

pedagógicas do livro escolar consumido em papel. 

Um primeiro aspecto que abordamos de forma tangencial, nessa discussão, é o fato de 

que o LD é um recurso que auxilia na prática docente por se constituir fonte de conhecimento 

para o aluno, ressaltando a importância do mesmo no contexto educacional. Mesmo aqueles 

que afirmam que existem professores que não utilizam esse recurso em suas aulas, essa 

impressão pode ocorrer pelo motivo de que é mais difícil, hoje em dia, observarmos um 

professor que use o livro   com as funções: referencial e instrumental.  

Por isso, entendemos que o uso do LD deve ser planejado, questionado, 

complementado, adaptado etc., pois caso contrário vemos a prática docente como 

descontextualizada, o que faz com que não seja explorada as qualidades desse recurso pelos 

professores. Entendemos que o uso do LD, de forma não planejada, seguindo os conteúdos na 

ordem impressa, sem questionamentos, sem adaptações, sem complementações ou inserção de 

outros recursos é uma prática docente que não explora a potencialidade dos livros em 

combinação com outras estratégias.  

No quesito, plano de aula, esse é um instrumento que sistematiza todos os 

conhecimentos, atividades e procedimentos que se pretende realizar numa aula (SPUDEIT, 

2014). De acordo com Barros (2007) um plano de aula deve atender as necessidades de 

aprendizagem dos alunos e, conter as etapas tais como: a justificativa para trabalhar aquele 

tema, os objetivos que desejam ser alcançados com o tema, o tempo de aula que será utilizado 

para concretização daquele plano, a metodologia utilizada para alcançar os objetivos 

propostos e a avaliação da aprendizagem do conteúdo, além da bibliografia utilizada para a 
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confecção daquele plano de aula. Ressaltamos que na atividade proposta os professores não 

foram capazes de abordar todas essas dimensões, ao analisar o plano de aula, sentimos falta 

dos objetivos que esses professores buscariam alcançar com a aula, quais os conhecimentos 

que seriam construídos com esses alunos e o tempo que essa aula duraria. Conjecturamos que 

os planos de aula confeccionados durante a oficina seriam mais interessantes se os 

participantes tivessem tido mais tempo para elaborá-los mas, mesmo assim consideramos que 

tivemos ótimos resultados.  

Ao analisarmos os planos de aula verificamos que em apenas um deles explorou 

melhor as etapas de um planejamento mencionadas anteriormente. Este plano em específico 

apresentou o objetivo que se desejava alcançar, o tempo de aula necessário, a metodologia e 

público-alvo, não inserindo no plano apenas a forma como avaliaria o aprendizado dos alunos. 

De todas as etapas de um plano de aula, quatro dos cinco planos apresentaram apenas a 

metodologia, o que nos leva a pensar que focaram no uso. Dentre todas as etapas citadas, 

entendemos o objetivo de um plano de aula como a etapa norteadora do planejamento, pois 

compreendemos que o professor deve ter bem definido o que ele quer que aqueles alunos 

aprendam com a aula planejada. 

Castro et al. (2008) o entendem como um aliado da aula, ou seja, aquele em que o 

docente delineia suas ações para alcançar seus objetivos ao longo de um período, sendo 

necessário incluir as formas de uso do LD. Por isso, durante a oficina realizada, foi sugerido 

que o uso do LD fosse inserido no plano de aula e, percebemos que os participantes não 

tiveram dificuldades em explorar o livro na prática proposta de planejar uma aula. Além 

disso, buscaram escapar do uso tradicional do livro, o que foi identificado pela inserção de 

outros recursos junto aos usos do livro, como por exemplo: simuladores, elaboração de 

modelos, vídeos, uso de imagens entre outros.  

Sabemos que para um uso completo do LD é preciso um conhecimento amplo sobre 

outras formas de abordar os conteúdos da disciplina, e para isso, deve haver uma 

disponibilidade grande de tempo por parte desses docentes o que provoca um excesso de 

carga horária semanal do professor. Sendo a vida do professor muito corrida então nos 

perguntamos se isso é possível? Muitos deles se desdobram para lecionar em diversas escolas 

devido a ausência de valorização financeira da profissão. Mas, ressaltamos que os professores, 

participantes da pesquisa, por estarem em uma formação continuada, poderiam ter trazido 

outras metodologias tais como, aula de campo, estratégias CTS, história da ciência etc.  
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Através dos planos de aula podemos ver que para se formar um aluno crítico é 

necessário que se busque para além do ensino tradicional um uso questionando temas no LD, 

a sua diagramação, certas formas de expor o cotidiano, a linguagem não adequada a faixa 

etária entre muitos exemplos a dar. Quando o docente incorpora às propostas do livro outros 

recursos, ele amplia o entendimento dos estudantes de que as disciplinas e seus conteúdos 

fazem parte, não apenas de um livro, mas de acontecimentos próprios da vida. 

A fuga ou não do uso tradicional do LD pode ser um reflexo da formação docente. 

Borba et al. (2014) já havia afirmado isto, segundo ele durante a formação a orientação de 

como utilizar e práticas vão refletir na utilização futura do recurso. Assim como Borba et al. 

(2014), acreditamos que a formação inicial tem que ensinar o uso desse recurso. O uso que os 

professores fazem do LD muita das vezes é reflexo da vida escolar e acadêmica destes 

sujeitos. Eles acabam por trazerem para a sua prática pedagógica o que viram sobre este 

recurso através de seus professores e do seu próprio uso como aluno ao longo de suas vidas. 

Analisando os temas escolhidos para confecção dos planos de aula pelos participantes da 

oficina, percebemos que apenas 1 dos grupos não escolhemos temas voltados para física ou 

química, o que pode estar relacionado a formação inicial em química de 53% dos 

participantes, o que corrobora para afirmação de Borba et al. (2014) acerca da influência que a 

formação inicial tem na vida profissional do docente. 

Com a análise dos resultados da oficina podemos afirmar que os professores 

participantes utilizam o LD em suas aulas e no planejamento das mesmas e, entendemos que 

isso se dá pelo fato do livro estar presente nas escolas, sendo um recurso de fácil acesso ao 

professor. Esses dados são corroborados por alguns pesquisadores tal qual Sobrinho e Leite 

(2016) quando afirmam que o LD é um recurso muito utilizado por professores e alunos em 

sala de aula, quando não é o único.  

Outro fator que interfere no uso do livro pelo professor é a sua qualidade, os 

participantes da oficina compactuam de opiniões sobre as características de um livro de 

qualidade, e dentre elas, as mais citadas foram: a objetividade e a inclusão de 

contextualização. Cerca de 40% dos participantes consideraram a contextualização uma das 

características de um livro de qualidade, porém, analisando os planos de aula apenas em um 

foi possível observar essa contextualização de forma explicita, o que nos leva a refletir que 

mesmo esses participantes considerando a contextualização importante não a inseriram no seu 

planejamento de aula.  Um ponto importante a ser discutido sobre a contextualização é o 

vocabulário, por exemplo, o professor em sala de aula citar algo que está fora do contexto e 
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do vocabulário deste aluno. Porém ressaltamos que deve haver um cuidado para que não seja 

subestimada a capacidade de aprendizagem do aluno e para que a linguagem científica seja 

ensinada nas aulas de ciências. Pois ao tentarmos tornar a linguagem do LD mais simples 

podemos escapar da linguagem científica e, sendo assim, fazer uso de palavras inadequadas 

gerando obstáculos epistemológicos ou reforçando o senso comum. 

Os participantes da oficina também citaram como característica para um livro de 

qualidade os exercícios adequados. Ratificamos essa ideia pois consideramos importante a 

adequação desses exercícios ao conteúdo estudado, faixa etária e cotidiano do aluno. O livro 

possui uma função instrumental quando através dele são sugeridos exercícios pelos quais a 

aprendizagem dos conteúdos é colocada em prática. Essa função instrumental foi encontrada 

em todos os planos de aula confeccionados durante a oficina, os grupos inseriram os 

exercícios propostos pelo LD em seus planos de aula.  

Refletindo sobre os motivos que podem fazer com que esses exercícios sejam 

utilizados pela maioria dos professores, entendemos que utilizar os exercícios que o livro 

apresenta pode ser uma forma de gerenciar o tempo para preparo da aula, ou seja utilizando os 

exercícios já prontos o professor não precisa prepará-los sobrando mais tempo para a inserção 

de outros recursos durante a aula como simulados, jogos, trabalhos, rodas de conversas entre 

outros. 

A utilidade pedagógica do livro também foi citada como característica para que ele 

seja considerado um recurso de qualidade, o que pode ser relacionado com a função 

documental deste recurso, onde é oferecido ao aluno documentos resultantes da história da 

sociedade, baseados em anos de pesquisas para que essas informações fossem compiladas. Ou 

seja, o livro é considerado útil pedagogicamente pois faz com que esses documentos cheguem 

ao conhecimento dos seus leitores. 

Dentre os possíveis usos já descritos na literatura, ao analisarmos os planos de aula 

não observamos a utilização do LD simultaneamente com outras coleções disponibilizadas 

pela escola, nem como fonte de fotos, desenhos e mapas. Dos cinco planos de aula analisados, 

somente um apresentou o uso de gráficos e imagens. A não utilização das imagens presentes 

no LD, assim como das fotos e figuras em geral pode estar relacionada a distância que elas 

apresentam da realidade do aluno, da baixa qualidade ou até mesmo da ausência da percepção 

pelo professor de que as imagens podem contribuir para exemplificação e aprendizagem de 

um conteúdo pelo aluno. Salientamos que ao fazer uso das imagens de um livro o professor 



56 

 

deve analisar de forma minuciosa se aquela imagem condiz com o que o conteúdo 

apresentado, se aquela imagem irá induzir o aluno a algum tipo de erro, preconceito ou 

compreensão equivocada.  

No caso dos capítulos escolhidos pelos participantes desta pesquisa, apenas um dos 

livros utilizados, para confecção do Plano B, consideramos ser pobre em imagens, ele 

apresentava apenas imagens dos átomos – seu conteúdo era sobre os estados físicos da 

matéria – observamos a ausência de imagens suficientes nesse capítulo, que levassem os 

alunos a pensar os cotidianos, a linkar o conteúdo apresentado com o seu dia a dia. Já os 

livros relativos aos outros quatro planos (A, C, D e E) apresentavam imagens de boa 

qualidade e que se relacionavam com o cotidiano. Sendo assim, não compreendemos o porquê 

de apenas um plano utilizar as imagens do livro enquanto os demais não fazem esse uso das 

imagens. Podemos até pensar que não se lembraram de usar imagens pelo fato de terem tido 

pouco tempo para a confecção do plano.  

O LD torna-se neste cenário, de um bom plano de aula, um recurso de qualidade para 

esse professor realizar sua aula, sendo uma fonte bibliográfica e exercendo a função 

referencial descrita por Choppin (2004), fornecendo ao professor um material de fácil acesso 

e versátil, ressaltamos o seu uso de forma crítica e diversificada que pode aumentar as 

possibilidades no ensino vindo a contribuir para o processo de ensino e da aprendizagem. 

O livro didático é utilizado pelo professor durante todo ano letivo e o mesmo muita 

das vezes, dependendo da política da instituição não tem sequer abertura para opinar em 

relação à escolha deste recurso. Além disto, após a escolha do livro nem sempre há a 

possibilidade de avaliar e debater a qualidade do mesmo. Por isso, ressaltamos que a 

abordagem do tema no meio escolar torna-se muito importante e vemos isso explícito quando 

77% dos participantes afirmam através da ficha de apreciação da oficina, que consideraram a 

atividade muito relevante pois ela permite uma discussão acerca do tema LD, o que muitas 

vezes não é possível no cotidiano do professor. 

Nessa mesma ficha algumas sugestões dos professores são voltadas para a melhor 

confecção e introdução do LD nas escolas, como: a produção de um questionário sobre itens 

da confecção do LD; a abordagem sobre a introdução do LD nas escolas, a criação de um 

manual para a confecção do LD além da ampliação do tempo da oficina. Todas as sugestões 

reafirmam o papel e importância do LD nas escolas e a necessidade de inserção de debates 

entre professores e gestores para uma melhor utilização do LD. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa se faz importante já que fomenta a discussão acerca do uso do livro 

didático por professores e exalta a importância deste uso no ambiente escolar, uma vez que 

por ser distribuído pelo PNLD ele está muito presente nas escolas. Porém, este recurso não 

deve ser utilizado de qualquer forma visto que o seu mau uso pode fazer com que o aluno se 

distancie não só do LD mas também de outros livros e dependendo da forma com que o 

professor o utilize, ele pode estimular o interesse do aluno pelo LD. Sabe-se que em algumas 

instituições os professores são pressionados a utilizar todo o conteúdo do livro, contudo 

consideramos que o uso do livro como um todo não define a qualidade deste uso, visto que o 

professor tem um papel essencial nesse processo, fazendo com que o uso do recurso cumpra o 

objetivo traçado por ele com aquela turma. 

Para a realização desta pesquisa elaboramos protocolos tais como: uma ficha de 

identificação, um roteiro de plano de aula e uma ficha de apreciação da oficina. Concluímos 

que a oficina foi importante para entender o uso do LD e levantar questões sobre esse uso no 

cotidiano escolar. Com os protocolos utilizados identificamos diferentes formas de uso do LD 

e algumas características que o classificam como de qualidade. Sabemos que o LD perfeito 

não existe e nem sempre irá oferecer tudo que o professor necessita, entretanto isso não 

invalida o uso do recurso pois cada professor tem a sua dinâmica e seu objetivo, cabendo a ele 

adaptar o que for necessário e inserir outros recursos. O professor não deve estar preso ao 

livro, ele é um recurso para facilitar a sua prática pedagógica.   

Com a elaboração da oficina concluímos que todos os participantes usam o livro na 

sua prática docente, que para eles a contextualização e a objetividade deste recurso são as 

qualidades mais relevantes, que apenas em um dos planos de aula o capítulo escolhido foi 

mais explorado, sendo também o único a citar o uso das imagens e gráficos presentes no livro. 

Além disso, concluímos que todos os planos de aula utilizaram os exercícios propostos no 

livro.  

Nos deparamos com alguns limitadores ao longo do desenvolvimento e conclusão 

desta pesquisa, devido as circunstâncias vivenciadas no ano de 2020 com a pandemia do 

covid-19, não foi possível um maior levantamento de dados, visto que a oficina não pode ser 

desenvolvida com outros participantes, entretanto com os dados obtidos foi possível validar 

essa pesquisa e avaliar o uso, qualidade e função do LD. Outro limitador para análise e 

discussão dos dados foi o fato dos professores não terem sido identificados para que a 
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privacidade fosse garantida, o que fez com esses dados fossem analisados e discutidos de 

forma geral, não nos permitindo fazer um link de forma direta entre as características ditas por 

um participante e a aplicação dessas características no plano de aula confeccionado por ele. 

Concluímos que os dados obtidos corroboram para justificar a importância do uso do 

livro didático visto que ele é um recurso de fácil acesso para professores e alunos 

possibilitando explorar as mais diversas funções presentes nele. Desta forma entendemos que 

esta pesquisa se fez necessária já que estimulou discussões sobre o tema e contribuiu para que 

este recurso continue sendo aprimorado e utilizado da melhor forma possível nas salas de 

aulas. 

Planejamos reproduzir esta oficina em eventos da área de ensino de ciência para que 

esse debate seja ampliado pois acreditamos que ainda há muito o que discutir sobre o assunto. 

Além disso, deixamos como sugestão a reprodução desta oficina por outros pesquisadores e 

professores para aperfeiçoamento da mesma já que acontecerá a partir de outros pontos de 

vista, sugerimos que as adaptações necessárias para esta reprodução sejam feitas e que 

utilizem um número maior de participantes nas próximas pesquisas.  
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ANEXO A – Declaração de ciência e infraestrutura 
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ANEXO B – Parecer do CEP 
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APÊNDICE A – Roteiro de plano de aula 

 

Atividade oficina: Usando o LD para produzir um plano de aula 

 

 

I. Plano de Aula: Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola: 

Professor (a): 

Professor (b): 

Disciplinas: 

 

III. Livro didático: - a escolha do tema específico e afins 

 

 

IV. Plano de aula com o uso do LD  

 

 

 

 

V. Recursos didáticos associados:  
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APÊNDICE B – Ficha de identificação 

 

PERFIL DO PROFESSOR 

1. Sou professor(a) em escola pública desde o ano de ______ 

2. Sou professor(a) em escola particular desde o ano de ______ 

3. Ensino: (   )Física   (   )Química (   )Matemática (   )Biologia (  )Outra. __________ 

4. Em quantas escolas leciono: Pública _____     Particular _____ 

5. Sou licenciado(a) em:__________________________ 

6. Ano de formação: ______ 

7. Universidade:  (   ) Pública (   ) Particular 
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APÊNDICE C – TCLE do questionário 

  

       

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Você está sendo convidado (a) a responder às perguntas deste questionário de forma totalmente 
voluntária, por isso é muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas 
neste documento. 
Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento deste 
questionário, respondendo às perguntas formuladas que abordam o Uso do livro didático em sua 
prática docente. 
Benefícios. Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, sem benefício direto 
para você.  
Riscos. O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física ou 
psicológica para você.  
Sigilo. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos pesquisadores 
responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando 
os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 
Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu 
_________________________________________________, estou de acordo em participar desta 
pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas 
  Sem mais agradeço, mantendo-me à disposição para outros esclarecimentos se 
necessário. 
e-mail: luanaborges92@hotmail.com.br 
Tel. 97574-4165 
 
 
 

 

 

 

Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu 

Mestrado Acadêmico em Ensino 
de Ciências 
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APÊNDICE D – Roteiro da oficina 

 

Projeto da Oficina – Pensando o uso do livro didático a 
partir da produção de um plano de aula                      

 
 

Momentos da oficina 
 

1º momento 

Apresentação da moderadora. 

Preenchimento da ficha de identificação. 

Breve exposição sobre o livro didático, de forma geral. (slide) 

 

2º momento 

 

Levantamento das características de um livro de qualidade para o 

ensino 

 

- Será distribuído aos alunos pedaços de papel; 

- Solicitarei que escrevam, no papel distribuído, uma ou duas 

características que o livro deve ter para que seja classificado por eles 

como de qualidade; 

- Após todos escreverem, irão me entregar o papel e explicar o porquê 

daquelas características e todos os papéis serão colados no quadro. 

 

 3º momento 

 

Questões a serem levantadas pela moderadora (Slide) 

 

Questionar se existe um livro que possa ter todas as características 

apresentadas, de um bom livro. 

Questionar se mesmo o livro não abarcando todas as características de 

um bom livro o professor pode mudar essa realidade.  

Pedir para que eles deem exemplos, do seu dia a dia, de atitudes que 

tiveram para driblar o fato do livro não ser tão bom ou não conter o que 

precisavam naquele momento. 

 

4º momento 
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Criação de um plano de aula a partir de um capítulo do Livro didático 

 

- Os alunos serão separados em duplas; 

- Cada dupla irá escolher um capítulo de um dos livros oferecidos; 

- Pedirei que cada dupla descreva, a partir de um roteiro, como montaria 

um plano de aula com o capítulo escolhido; 

- Cada grupo irá expor seu plano para a turma. 

   

Questões a serem levantadas pela moderadora 

 

Qual é o seu objetivo quando pede ao aluno que use o livro didático? 

Esse uso é feito em sala de aula ou em casa? 

É necessário utilizar o livro na sequência que o mesmo se encontra 

(capítulos)? 

Como exploram os diversos recursos presentes nos livros? (Gráficos, 

imagens, tabelas, leituras de textos) 

Costumam utilizar os recursos do livro para iniciar o conteúdo ou uma 

discussão? (Gráficos, imagens, tabelas, leituras de textos) 

Essa discussão é utilizada para obtenção de notas? 

Utilizam as atividades complementares?  (Resumo de final de capítulo, 

glossário, exercícios) 

Existe alguma atividade para auxiliar o entendimento dos enunciados das 

questões/exercícios? 

Utilizam algum outro recurso para complementar o conteúdo do livro 

didático? 
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APÊNDICE E – TCLE da oficina 
 

  

 

(De acordo com as Normas das Resoluções CNS nº 466/12 e no 510/16) 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa O uso do livro didático por professores em 

formação continuada. Você foi selecionado para participar da oficina deste estudo e sua participação 

não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o (a) pesquisador (a) e nem com qualquer 

setor desta Instituição. O objetivo deste estudo é através de uma oficina verificar se os livros didáticos, 

distribuídos pelo PNLD, são utilizados por professores em formação continuada, como se dá essa 

utilização e identificar qual a formação que este professor teve para uma utilização crítica deste 

recurso. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre a sua 

participação. Sua colaboração é importante para alcançarmos os objetivos desta pesquisa. Os dados 

serão divulgados de forma a não possibilitar a sua identificação. Os resultados serão divulgados em 

apresentações ou publicações com fins científicos ou educativos. Você tem direito de conhecer e 

acompanhar os resultados dessa pesquisa. Participar desta pesquisa não implicará nenhum custo para 

você, e, como voluntário, você também não receberá qualquer valor em dinheiro como compensação 

pela participação. Você será ressarcido de qualquer custo que tiver relativo à pesquisa e será 

indenizado por danos eventuais decorrentes da sua participação na pesquisa.  

Você receberá uma via deste termo com o e-mail de contato dos pesquisadores que participarão da 

pesquisa e do Comitê de Ética em Pesquisa que a aprovou, para maiores esclarecimentos. 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

Pesquisadora: Luana Lima Borges 
Tel: 97574-4165 
E-mail: luanaborges92@hotmail.com 

Declaro que entendi os objetivos, os riscos e os benefícios da pesquisa, e os meus direitos 
como participante da pesquisa e concordo em participar.  

________________________________________ 

Nome do Participante da pesquisa 

Data ____/___/___         _________________________________  

(Assinatura do participante) 

 

 

 

Ministério da Educação 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ  

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP IFRJ 
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APÊNDICE F – Slides da oficina 
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APÊNDICE G – Ficha de apreciação da oficina 

 

APRECIAÇÃO DA OFICINA 

 

Qual é a sua avaliação desta oficina? 
 
(   ) Irrelevante 
(   ) Pouco relevante 
(   ) Relevante 
(   ) Muito relevante 
 
Deixe aqui a sua sugestão: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

 


