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LIVROS DIDÁTICOS: mais do que uma simples escolha, uma 

decisão que pode orientar os trabalhos em sala de aula. 

 

 

A presença do livro didático como orientador dos trabalhos em sala-de-

aula é uma realidade. Um levantamento realizado pela Área de Educação 

Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (AEQ/UFRGS) com 

a colaboração do Centro de Ciências do Rio Grande do Sul (CECIRS) 

demonstrou que o currículo mínimo sugerido pelas 39 Delegacias de 

Educação do Estado é muito semelhante aos programas dos livros didáticos 

(Loguercio, R., 1994) o que comprova a influência do mercado editorial nas 

nossas salas de aula. 

Apesar deste trabalho ter sido desenvolvido somente para a 8a série do 

ensino fundamental, diversos outros autores dissertam sobre a forte influência 

do livro didático, permitindo-se assim extrapolar esse levantamento para as 

demais séries do ensino fundamental e médio. 

A análise destes livros didáticos mostra que os conteúdos abordados 

estão desvinculados da realidade dos alunos e em desacordo, por vezes, com 

o seu desenvolvimento cognitivo. Tais livros reforçam o abismo entre a 

abordagem de conteúdos em sala de aula e o cotidiano do aluno, e, na 

verdade, podemos dizer que o livro didático, por determinar os conteúdos a 

serem trabalhados, é o definidor deste abismo. 

A necessidade de diminuir as distâncias entre a ciência da escola e a 

ciência do cotidiano do aluno resultou na busca de diferentes maneiras de 

resolver esta situação. Uma das formas encontradas para motivar os alunos e 

para se ter um ensino crítico-social em ciências foi a contextualização dos 

conteúdos. 

A difusão desta nova postura defendida por alguns grupos de pesquisa, 

alcançou o mercado editorial, inicialmente com raros livros didáticos 

alternativos e, agora, com a produção massiva de livros com ênfase no 

cotidiano do aluno. 

O surgimento de livros alternativos e a renovação dos "livros didáticos 

padrões" não influenciam muito o cotidiano dos professores se a estes não 

lhes for dada a oportunidade de conhecer e analisar melhor estes livros.  

É sabido que o professor escolhe os livros didáticos mais pela sua 

função como facilitador de tarefas (número de exercícios, questões de 

vestibular, textos de apoio para aulas expositivas, etc.) do que pelo potencial 

do livro como instrumento capaz de produzir aprendizagens. É sabido, 

também, que definir critérios e analisar o conteúdo de um livro didático não é 

tarefa fácil, o professor na maioria das vezes não está capacitado pelos seus 

cursos de formação para uma análise mais criteriosa.  

Este trabalho pretende definir alguns critérios importantes para a 

escolha de um livro didático, bem como mostrar um pouco da trajetória 

editorial destes no Brasil. Cabe, para isso, colocar algumas questões que 
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precisam de respostas no momento de decidir qual(is) livro(s) didáticos serão 

indicados para os alunos. 

- Quem são os autores dos livros didáticos? São professores em 

exercício ou autores profissionais? Seus métodos de trabalho são científicos 

ou meramente empíricos? Existe uma pesquisa que justifique a forma de livro 

que está sendo colocado para o público? 

- O livro possui uma proposta pedagógica identificável? Existe uma 

preocupação dos autores com alguma das teorias de desenvolvimento 

cognitivo? O livro é específico para aula expositiva? Existe uma preocupação 

em deixar algumas questões para debate em sala de aula ou tudo está 

respondido nos textos? Existe alguma referência a experiências? 

- Existe alguma pesquisa prévia acerca do vocabulário básico que será 

usado no livro didático? Existe uma preocupação em colocar a disposição do 

usuário um dicionário de termos científicos mais complexos? 

- Como está colocado no livro o currículo oculto, isto é, quais as idéias 

morais e sociais que o livro tem nas suas entrelinhas? As figuras estão de 

acordo com os textos ou trazem uma visão social diferenciada? 

O professor precisa se fazer algumas perguntas também na hora de 

decidir qual o melhor livro que não estão diretamente vinculadas a qualidade 

do livro e, sim, ao público alvo, quais sejam: 

- Quem são meus alunos?  Alguns são repetentes ou não? Trabalham ou 

não? Tem tempo para estudar em casa? Quais são seus hábitos culturais? 

- Que livro foi adotado anteriormente? Os alunos gostavam de manejar 

este livro? 

- Como se trabalha na escola? Existe uma linha pedagógica definida ou 

cada professor decide o que fazer? Existe entrosamento direção/professores? 

Existe relação comunidade/escola? 

- Qual o tipo de aluno eu pretendo formar? Qual o nível de criticidade 

que ele terá após os nossos trabalhos em sala de aula?  

Embora se tenha colocado inúmeras questões, provavelmente, não se 

abordou todos os pontos, mas já se apresentam alguns critérios fundamentais. 

A maioria destas questões não é possível responder sem o auxílio de 

pesquisas especializadas, portanto, alguns textos serão colocados a seguir 

com o intuito de auxiliar nas respostas, porém, algumas delas só o professor 

pode responder. 

 

RECURSOS VISUAIS 

 

Segundo o programador visual Paulo Vaz, um tratamento visual mal 

elaborado traz tantos prejuízos a aprendizagem quanto um conteúdo mal 

estruturado. Ele afirma que até o melhor texto do mundo pode não interessar 

a uma criança/adolescente se não tiver um tratamento visual adequado. No 

entanto, o que significa um tratamento visual adequado? 

Algumas pesquisas indicam parâmetros que podem ser utilizados pelos 

editores para melhor conforto do leitor, esses parâmetros estão sucintamente 

descritos a seguir. 

 

Uniformidade gráfica - é importante que apareça claramente no texto 

os títulos, subtítulos e a relação entre eles, para tanto deve haver uma seleção 
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do tamanho e do tipo de letra. A ordem a ser seguida segue do macro para o 

micro, isto é, por importância. 

 

-TÍTULO - maior e mais vistoso; 

 

-SUBTÍTULO - menor e mais discreto. 

 

Distribuição do texto - está relacionada com o espaçamento entre as 

palavras, entre as frases e o tamanho das linhas. 

 

- espaçamento entre as palavras: não podem ser muito próximas; 

 

- tamanho da linha: se a linha é muito curta torna a leitura em 

ziguezague, o ideal é mesmo o meio termo, cerca de 36 caracteres; 

 

- parágrafo: o ideal é a distância de 1,5. 

 

Alinhamento do texto - o alinhamento ideal é o feito a esquerda. 

 

Clareza nos capítulos - é importante que o aluno encontre facilmente 

as informações que procura, para tanto não basta colocar os títulos e 

subtítulos em evidência, deve haver em cada página o nome e o número do 

capítulo. 

 

 Tipo de papel - pode parecer sem importância a qualidade do papel da 

capa e das páginas, mas uma análise mais profunda demonstra que: 

- tipo de capa: se a capa não for do tipo resistente rapidamente ficará 

feia e amassada pelo manuseio, o que pode parecer desleixo do aluno é 

apenas economia das editoras; 

- tipo de folha: se o papel for brilhante pode haver dificuldade para ler 

devido ao reflexo da luz; se for muito fina pode aparecer a impressão feita no 

verso ou em outras páginas; 

- contraste entre a tinta e o papel: não adianta um papel de boa 

qualidade se a impressão estiver fraca ou falhada. 

 

Poluição visual - a grande quantidade de figuras e textos sobrepostos 

numa mesma página podem atrapalhar o entendimento dos alunos. É 

importante que os textos fiquem claros e as figuras destacadas dos textos. 

O número grande de informações visuais pode confundir o aluno sobre 

o objetivo do autor. As figuras abaixo mostram alguns exemplos de poluição 

visual. 
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RECURSOS PEDAGÓGICOS 

 

Esse texto nos recursos visuais, foi direcionado para questões 

pertinentes a qualidade gráfica do livro. A partir de agora enfatizar-se-á as 

questões relativas aos obstáculos a aprendizagem que existem em alguns 

livros. 

Na tese de autoria de Alice Lopes1 foram analisados diversos exemplos 

de obstáculos a aprendizagem em diversos livros didáticos. Alguns destes 

obstáculos: estão destacados aqui para auxiliar a análise dos recursos 

didáticos presentes nos nossos livros. 

Especificamente como instrumento teórico na análise dos livros 

didáticos de química foi utilizada a categoria bachelardiana de obstáculo 

epistemológico. tais obstáculos são entendidos como os entraves inerentes ao 

próprio conhecimento científico, que bloqueiam seu desenvolvimento e 

construção. Abaixo estão relacionados quatro tipos de obstáculos 

epstemológicos que podem estar presentes nos livros didáticos. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Alice Lopes é professora de físico-química da Escola Técnica Federal de Química do 

Rio de Janeiro e Doutora em Educação Brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sua 

discussão sobre livros didáticos está baseada nos trabalhos de Gaston Bachelard . 

 

- Obstáculos animistas -  

O animismo se caracteriza pelo privilégio concedido ao corpo humano 

e aos fenômenos vitais, conferindo-lhes um valor superior na hierarquia 

fenomenológica, fazendo a vida transcender ao domínio que lhe é próprio.  

Os alunos tendem a relacionar com o corpo humano diversas questões 

que são abordadas em sala de aula. Isto se explica facilmente por ser o corpo 

humano o seu laboratório direto de pesquisa bem como por estar numa fase 

de mudanças significativas no seu próprio corpo. esta tendência pode ser 

aproveitada em sala de aula, mas é necessário que se questione as diferenças 

ao trabalhar desta forma. 

“Quando a construção de metáforas é descuidada, fruto de associações 

não trabalhadas nem tampouco racionalizadas, certamente a elas foram 

transferidos valores sensíveis e primitivos que obstaculizarão a compreensão 

científico. serão sempre traduções grosseiras do conhecimento científico: 

sobre eles nada dizem, mas o que é pior  produzem a crença de 

conhecimento, a impressão de que se compreende”.  

Os recursos anímicos trazem para o aluno uma visualização do 

microscópico e, por vezes, estas associações grosseiras encontram respaldo 

em concepções espontâneas destes alunos permitindo a construção de 

modelos com graves equívocos conceituais.  

Exemplos de recursos animicos encontram-se abaixo.  

“Os íons positivos ou cátions caminham em direção ao polo negativo; 

os íons negativos ou ânions caminham em direção ao polo positivo;...” 

(obstáculo animista – pag. 93, Química Fundamental vol uni., Ricardo Feltre) 
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“A água enxerga apenas a parede externa da michela,...” (obstáculo 

animista – pag 476, Química na abordagem do cotidiano, Tito e Canto) 

 

Figura 3: Duas tartarugas se chocando são utilizadas como uma analogia a 
colisões entre moléculas, obstáculo animista, pag 259, Tito e Canto volume 2 

 
Pontes como a do exemplo acima apenas retêm o aluno no já 

conhecido, não permitindo a compreensão do conhecimento científico, apenas 

sua operacionalização. Essas aproximações impedem o aprofundamento do 

conhecimento científico, bloqueiam as abstrações necessárias para uma 

compreensão e investigação mais ampla. 

 

- Obstáculos realistas - 

A ciência em sua busca de conhecimento precisa ir além do real. Os 

obstáculos realistas se configuram quando propõe a investigação científica 

dentro do concreto sem evoluir para o abstrato.  

Dentro da perspectiva realista, conhecer um objeto é poder descrevê-lo, 

apresentar suas propriedades. Por extensão, constitui-se a ciência do real e do 

superficial, não ultrapassando o dado imediato, o concreto: todo o ser resiste 

à abstração.  

O realismo tende a superpor metáforas quando diante do conhecimento 

abstrato. Algumas das metáforas animistas possuem características realistas. 

O realismo se manifesta notadamente nos conceitos de estrutura 

atômica e nos livros anteriores à década de sessenta onde, ensinar química é 

essencialmente descrever as propriedades dos compostos químicos. 

Figura 4: Exemplo de obstáculo realista – pag 75, Ricardo Feltre, volume 1 
 
“Fazendo uma analogia, podemos dizer que um elétron é localizado por seus 
quatro números quânticos, doa mesma maneira que uma pessoa é localizada 
por seu endereço: nome da rua, número do prédio, andar e número do 
apartamento” (obstáculo realista - animista – pag. 39, Química Fundamental 
vol uni., Ricardo Feltre) 
 

Figura 5: Exemplo de obstáculo realista – pag 164, Ricardo Feltre, vol. uni. – 
balança sendo utilizada para pesar um átomo de flúor 
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Figura 6: obstáculo realista – pag. 99, Tito e Canto, vol. uni. – analogia entre balões 
de festa e orbitais moleculares 
 

- Obstáculos verbais -  

Tendo-se em vista os livros didáticos, a linguagem é um dos pontos que 

mais necessita de avaliação criteriosa.  

A linguagem em sala de aula é um dificultador não apenas por 

apresentar termos técnicos desconhecidos pelos alunos, mas também e, 

principalmente, por apresentar termos comuns com diferentes conotações nos 

diferentes contextos. 

 O uso indiscriminado de termos de linguagem comum pode não apenas 

impedir o domínio do conhecimento científico, como também cristalizar 

conceitos errados - verdadeiros obstáculo à abstração. 

Os obstáculos verbais reforçam, por vezes, os obstáculos realistas, pois 

a linguagem do senso comum pode ser utilizada erroneamente mantendo o 

aluno no já conhecido e dificultando uma interpretação da palavra num 

contexto diferente. 

Ademais destes problemas de dificuldades na utilização de termos de 

senso comum existem os problemas relativos a descontinuidade evidenciadas 

nos livros didáticos entre um conteúdo e outro. A assepsia dos conteúdos 

quando tratados de forma estanque, isto é, quando estes conteúdos estão 

desvinculados um do outro os termos são usados indiscriminadamente e pode 

parecer aos alunos que mudam de significado. 

Exemplos de obstáculos verbais: 

“O sabão exerce um papel importantíssimo na limpeza porque 

consegue, por assim dizer, jogar nos dois times, no das substâncias polares e 

no das substâncias apolares” (Tito e Canto, vol. uni., pag 476) 

“Os metais alcalinos costuma ser guardados submersos em querosene, 

para evitar que se estraguem em contato com ar e/ou umidade” (Tito e Canto, 

vol. uni., pag 156) 

“...com o tribromo-metano (CHCBr3), que é um líquido quase três 

vezes mais pesado que a água.” (Ricardo Feltre, vol. uni., pag 514) 

 

- Obstáculos substancialistas - 

Existe uma tendência natural a considerar que as características estão 

vinculadas as substâncias somente e não a interação entre estas. Os 

obstáculos substancialistas favorecem esta tendência natural prejudicando a 

abstração para as relações entre as substâncias bem como aspectos técnicos 

que podem modificar algumas características tidas como determinantes e 

próprias de uma determinada substância. 

Bachelard, como cita Alice Lopes, demonstra um equívoco 

substancialista no exame da cor do ouro, o amarelo, evidente dentro do senso 

comum, é, dentro da idéia substancialista, exemplo típico de um predicado do 

ouro. Em qualquer estado de divisão nesse metal a cor amarela deve se 
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evidenciar. No entanto, em lâminas muito finas de ouro apresentam um jogo 

de cores muito diferentes. 

Um dos assuntos onde os obstáculos substancialistas proliferam é a 

teoria ácido-base. A presença do substancialismo se expressa na 

racionalização mal-feita que considera as propriedades ácidas e básicas como 

intrínsecas ao H+ e ao OH- 

Outros exemplos de obstáculos substancialistas: 

“... considerando que o zinco tem tendência espontânea para perder 

elétrons,...” – obstáculo substancialista, pois esta característica não depende 

somente do zinco, mas também da outra substância que está participando do 

processo de oxiredução. (Ricardo Feltre, vol. uni., pag 391) 

“Ao perder um elétron, o sódio adquire a configuração de um gás nobre 

(10Ne) e consequentemente, estabilidade, na forma de cátion Na1+.” – esta 

estabilidade não é conseguida pela simples perda de um elétron, mas sim 

quando o sódio se liga a outro elemento. 

 

Currículo oculto-  

 

O currículo oculto é uma manifestação involuntária ou não do autor 

que permite a veiculação de conceitos preconceituosos ou não, mas que não 

deveria estar presentes num livro didático, pois são manifestações pessoais 

que interferem na formação dos alunos. 

Este currículo pode se manifestar de diversas formas nos livros, mas é 

mais corrente quando são utilizados recursos animistas, ou em figuras e 

textos. 

Podem aparecer diversas manifestações de mensagens que não são 

explícitas, mas que estão contidas nas entrelinhas dos textos colocados. 

Manifestações raciais, feministas ou machistas, conceitos sobre 

sexualidade e outras propostas que são particulares ou sociais e que se 

manifestam nos textos científicos. 

Por exemplo a excessiva valorização da ciência e do cientista ou, ao 

contrário, sua ridicularização, são mensagens que podem ser transmitidas 

pelos livros, apoiadas inadvertidamente pelo professor como parte do 

currículo latente.  

Figura 7: Currículo oculto passando uma imagem ridicularizada de um cientista – 

Martha Reis, vol. uni., pag 70 

É importante desmitificar o cientista e como diz Hodson: É necessário 

que efetuemos um plano conforme um modelo científico que seja válido 

filosoficamente, que admita que a ciência é influenciada por considerações 

sócio-econômicas, culturais, políticas, éticas e morais e que se utiliza de 

modelos para explicar a realidade. No entanto, esta mensagem quem esta 

passando é o autor da frase o professor pode concordar ou não com ela.  
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Esta é uma mensagem explícita e latente e o professor ao selecionar o seu conteúdo 
deve escolher se deseja passá-la ou não, no currículo oculto esta mensagem está 
misturada no texto e exige uma maior acuidade observadora para ser identificada. 
Embora esteja entre linhas ela é passada adiante e o professor precisa estar atento 
para não difundir algo que está em desacordo com o seu intuito. 

Figura 8: currículo oculto quanto a discriminação de sexo, pois a mulher aparece 
fazendo serviços domésticos enquanto o homem trabalha em um laboratório – 
imagem que aparecem no mesmo livro: Ricardo Feltre, vol. uni., pags 21 e 237 

 

 

Figura 9: Currículo oculto-a imagem do soldado usando mascara contra armas 
químicas passa a idéia que a química é “má”, “ruim”, que a química só é utilizada 
para destruir e matar. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

A análise do livro didático não estará completa sem uma verificação da 

forma de encadeamento dos conteúdos. Existem diversas formas de se 

trabalhar conteúdos que vão desde um encadeamento padrão do micro para o 

macro até um enfoque mais político e atualizado. 

Sendo a química uma ciência extremamente abstrata um dos cuidados 

principais que se pode ter ao trabalhar conteúdo é colocá-lo numa ordem 

crescente de dificuldade, no entanto, existem duas ordens crescentes de 

complexidades distintas: a ordem crescente do microscópico(abstrato) para o 

macroscópico e a ordem crescente do concreto ao abstrato. São estas duas 

formas de estruturação dos conteúdos num livro didático.  

Segundo a teoria cognitiva de Piaget o aluno que está cursando o 

ensino médio ainda não é capaz de entender as abstrações microscópicas da 

química. Para que o relacionamento entre esta ciência e o adolescente não se 

faça de modo traumático se sugere que o conhecimento do macroscópico seja 

utilizado para ajudar o aluno a abstrair e consequentemente entender o 

microscópico. 

De acordo com esta teoria, seria interessante que a estruturação do 

conteúdo se desse do concreto para o abstrato.  

Na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel o processo de 

relacionamento é sinônimo de processo de aprendizagem significativa que é 

qualitativamente diferente da aprendizagem mecânica ou memorística, que se 

caracteriza pela ausência de relacionamento. 
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Relacionar vários fenômenos com a mesma teoria científica é um dos 

critérios que evidenciam a presença de aprendizagem significativa, as 

generalizações ajudam nesta aprendizagem. Portanto, um conteúdo será 

aprendido mais significativamente pelo aluno se este conseguir relacionar 

este conhecimento. 

Pode-se dizer, então, que a verdadeira aprendizagem esta intimamente 

relacionada com o conhecimento operativo. Portanto, ao lado do 

conhecimento figurativo, fatual, envolvendo conteúdos específicos da 

disciplina de química, o professor deve propiciar aos alunos oportunidades 

para que coloquem em ação, e desenvolvam seu saber operativo. Isto é, 

implica em favorecer o aparecimento de situações, experimentais ou não, que 

façam com que os alunos infiram, deduzam, comparem, interpretem, 

estabeleçam relações entre fenômenos. 

Devido aos infindáveis anos em que o mesmo modelo de estruturação 

de conteúdos vêm sendo utilizado é preciso a construção de um novo 

referencial para que se possa analisar o livro didático com uma criticidade 

maior. As duas teorias acima mostram duas formas diferentes de se olhar um 

livro didático. A teoria de Piaget ressalta a dificuldade de abstração dos 

alunos e a de Ausubel destaca a necessidade de relacionamento entre fatos 

para melhor compreensão dos conteúdos. 

Estratégias metodológicas centradas na experimentação e no cotidiano 

dos alunos são formas de trabalho que podem permitir que o processo ensino 

aprendizagem seja mais efetivo. 

 

Experimentação 

A experimentação esta dividida em dois tipos fundamentais: 

experiências ilustrativas e experiências investigativas. A primeira se 

caracteriza por demonstrar na prática o que foi dito em sala de aula, a 

segunda se caracteriza por propiciar a aquisição de generalizações através da 

análise dos resultados experimentais. 

A experimentação investigativa permite que o aluno desenvolva 

capacidade intelectuais enquanto que a experimentação ilustrativa exercita 

quase que exclusivamente as capacidades de realização da prática e da 

observação. Pode-se dizer que os livros que apresentarem um maior 

percentual de generalizações relacionadas com fatos através de experiências 

investigativas, tratam o conhecimento químico de forma a enfatizar o 

processo de investigação científica. O outro tipo de experimentação, por sua 

vez, contribui para uma imagem da química como ciência de receitas, já os 

livros que não apresentam nenhum tipo de experimentação contribuem para 

enfatizar a química como uma ciência de quadro negro. 

Em outras palavras, não basta haver sugestões de experiências se estas 

não propiciam uma reconstrução de conhecimentos. 

 

Relação com o Cotidiano 

A contextualização dos conteúdos químicos com a vida do aluno é uma 

das atuais propostas veiculadas pelas editoras. Como vimos é importante que 

o aluno possa generalizar e relacionar fatos para melhor aprender, no entanto, 
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o simples colocar de situações cotidianas não garante que haverá um 

relacionamento entre ciência do cotidiano e ciência da sala de aula. 

A inserção do cotidiano dos alunos nos livros didáticos pode ser 

analisada da mesma forma que se analisa as experiências sugeridas, isto é, 

essa inserção é apenas ilustrativa ou serve como meio de investigação? A 

simples colocação de figuras e textos ilustrativos podem ser interessantes, 

mas o que se deseja é que o aluno possa usar o seu conhecimento cotidiano 

para melhor entender a química ou, ainda, que a química ajude o aluno a 

entender o seu cotidiano. 

 

Exercícios 

Os exercícios oferecidos pelos livros didáticos podem, também, ser um 

obstáculo a aprendizagem. Pode-se colocar, grosseiramente, que existem dois 

tipos padrões de exercícios; os figurativos e os operativos. 

O conhecimento figurativo é de origem perceptual e imitativa. O 

conhecimento operativo possibilita a transferência, a generalização lógica da 

inteligência. 

Exemplos de exercícios com conhecimento figurativo: 

1.Prenchimento de lacunas 

Os ácidos reagem com as bases, formando _______ e _______. Estas 

reações recebem o nome de ________, pois originam soluções _________. 

Comentário: O aluno aqui reduz-se a procurar no texto anterior do 

livro as palavras que melhor encaixam nas frases. 

 

2.Aplicação automática de fórmulas já conhecidas. 

Calcular a concentração molar das seguintes soluções que possuem 10g 

de soluto cada: em 250 mL: HCl, AgNO3, NaOH. 

Comentário: neste caso a fórmula é fornecida imediatamente antes e o 

trabalho se resume em substituir os valores. 

 

3.Memorização do conteúdo 

a) Enuncie a lei periódica 

b) Dê a definição de tonoscopia 

Comentário: este exercício é bastante semelhante ao tipo 1. as mesmas 

observações feitas ali aplicam-se neste caso. 

 

4.Questões de múltipla escolha 

Comentário: este tipo de exercício é essencialmente figurativo nos 

casos em que somente exige do aluno a escolha da resposta correta. 

Dependendo da proposição, os exercícios de múltipla escolha podem 

requerer dos alunos um trabalho mais operativo. 

 

5.Siga o modelo 

Exercício resolvido seguido de exercício a resolver muito semelhante. 

Comentário: neste caso o exercício resolvido funciona como um 

algoritmo para o aluno. 

 

Apresentamos a seguir um exercício onde predomina o conhecimento 

operativo. 
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Carbonato de sódio (Na2CO3), cloreto de amônio (NH4Cl) e nitrato de 

potássio(KNO3) foram dissolvidos em água. A adição de ácido 

clorídrico(HCl), a esta solução, ocasiona uma efervescência devida à 

formação de gás carbônico(CO2). A qual dos componentes inicialmente 

dissolvidos se deve a formação do CO2? 

A intenção aqui não é a de condenar o uso de exercícios figurativos, 

mas condenar o uso massivo e exclusivo destes. Os exercícios figurativos são 

muito úteis desde que estejam colocados contra um pano de fundo operativo. 

 
SUGESTÃO PARA ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS SELECIONADOS 

 

Para facilitar a análise referente a qualidade do material utilizado e as 

informações constante dos livros fez-se a tabela I (em anexo). Esta tabela  é 

apenas uma sugestão, o professor-aluno pode analisar estes dados de outra 

maneira ou acrescentar dados à tabela caso considere importante. Este 

primeiro momento de análise está direcionada a uma investigação da 

qualidade visual e dos recursos pedagógicos utilizados. É uma análise que 

será mais direcionada para os livros didáticos tradicionais, pois estes têm 

condições financeira de manter uma acuidade visual maior. 

O segundo momento da análise será feito com uma tentativa de 

responder algumas questões colocadas anteriormente, quais sejam:  

- O livro possui uma proposta pedagógica identificável? Existe uma 

preocupação dos autores com alguma das teorias de desenvolvimento 

cognitivo? O livro é específico para aula expositiva? Existe uma preocupação 

em deixar algumas questões para debate em sala de aula ou tudo está 

respondido nos textos? Existe alguma referência a experiências? Que tipo de 

experiências são sugeridas? As experiências são possíveis de fazer? São 

perigosas? 

- Como está colocado no livro o currículo oculto, isto é, quais as idéias 

morais e sociais que o livro tem nas suas entrelinhas? As figuras estão de 

acordo com os textos ou trazem uma visão social? 

- Existe uma preocupação em contextualizar conteúdos? Pode-se dizer 

que é de fato uma contextualização? Existe uma abordagem de questões 

ambientais/sociais polêmicas? Caso exista como se trabalha estas questões? 

São apêndices ou estão contextualizados? 

- O conteúdo esta estruturado de que maneira? Este conteúdo esta 

atualizado? Correto? Existem relações que possibilitem a extrapolação de 

conceitos? Analisa o contexto histórico? 

- Os exercícios exigem mais do que a leitura do texto? Existem 

questões diferenciadas? Os exercícios são apenas figurativos? 

Estas são algumas questões que se mostram importantes, o professor-

aluno pode da mesma forma que anteriormente, acrescentar ou não outras 

questões. Esta análise deve ser feita para os dois livros (alternativo/padrão), 

pode ser feita separadamente ou não, mas é importante que se faça uma 

comparação das propostas de acordo com o interesse de cada professor.  

O professor deve analisar os livros de acordo com o seu propósito, de 

acordo com a sua maneira de pensar o ensino de química. 

É importante salientar que para alguns livros alternativos a análise 

preliminar baseada na tabela sugerida e que se refere somente a parte gráfica 

não poderá ser feita.  Os livros didáticos alternativos na sua maioria são feitos 
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por pequenas editoras e impressos em pouca quantidade o que torna o custo 

do livro muito alto, dificultando um tratamento gráfico mais adequado. 

Portanto se for o caso faça esta análise apenas para o livro tradicional que é 

feito por grandes editoras e que pode e deve ter uma preocupação maior com 

a qualidade da impressão. 

Ainda sobre livros alternativos, alguns dos sugeridos pela Área de 

Educação Química são livros didáticos que servirão como fonte de pesquisa 

para professores e alunos, não sendo recomendado como livro didático de uso 

corrente em sala de aula, são propostas alternativas que devem ser analisadas 

pelas informações que contêm.  

Exemplo deste tipo de livro é “Cotidiano e Educação em Química” do 

Prof.  Mansur Lutfi, este livro é uma proposta com enfoque político e social 

acentuado, baseada num tema gerador e que o professor poderá utilizar em 

sala de aula desde que faça adequações a sua realidade. É, também, um livro 

que possui muitas informações sobre alimentos e sugestões de atividades que 

podem ser realizadas pelos alunos em sala de aula.  

Devido a estas diferenciações é importante usar critérios de análise que 

respeitem a proposta do autor, que na verdade está relatando uma experiência 

pessoal em sala de aula e, portanto,  uma realidade específica. A análise pode 

ser direcionada para os tipos de atividades sugeridas, são atividades possíveis 

de serem feitas? Os materiais sugeridos são perigosos ou não? Existe nos 

livros respostas a questões cotidianas dos alunos? Este cotidiano aparece 

apenas como exemplo de teorias estudadas em aula ou serve como base para 

auxiliar os alunos a compreender e realizar hipóteses que levaram a teoria 

respectiva? 

Existem algumas questões que podem ser mais direcionadas para a 

análise dos livros didáticos que trazem uma proposta alternativa de trabalho e 

que estão de acordo com as teorias mais recentes na pesquisa didática. 

Roseli Pacheco Schnetzler no seu trabalho entitulado “Um estudo sobre 

o tratamento do conhecimento químico em livros didáticos brasileiros 

dirigidos ao ensino secundário de química de 1875 a 1978”  utiliza quatro 

critérios de análise destes três podem ser utilizados. 

Quantos ao parâmetros de análise propostos três têm em comum o 

relacionamento entre generalizações e fatos que, essencialmente, caracteriza 

o conhecimento científico. Segundo Carin e Sund, os fatos são eventos 

observáveis e reproduzíveis e constituem os blocos de construção da ciência 

sobre os quais se efetuam as generalizações. As generalizações são 

formulações que exprimem regularidades observadas em fatos , apresentadas 

sob a forma de conceitos, leis, teorias. 

Nos livros didáticos a importância de relacionar fatos com 

generalizações se justifica porque de acordo com a Teoria da Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel, o processo de relacionamento é sinônimo de 

processo de aprendizagem significativa que é qualitativamente diferente de 

aprendizagem mecânica ou memorística, que se caracteriza pela ausência de 

relacionamento. 

As generalizações podem ser feitas com fatos cotidianos, com fatos 

observados em aulas experimentais 
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Este texto é uma compilação de vários artigos que abordam isoladamente 

cada um dos tópicos. A compilação buscou dar um panorama dos diferentes 
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