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RESUMO 

 

Essa dissertação é produto de uma pesquisa focalizada na persistente presença 
da perspectiva antropocêntrica nos livros didáticos de Ciências. O trabalho de 
pesquisa teve como objetivo analisar livros didáticos de 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, utilizados na região Maracás/Jequié, municípios do sudoeste baiano, 
identificando se ainda ocorre a presença da perspectiva antropocêntrica nos 
conteúdos de Ciências. A investigação desenvolveu um levantamento e análise de 
duas coleções publicadas em 2011 e aprovadas no Programa Nacional do Livro 
Didático PNLD - 2013. Utilizamos a Análise Textual Discursiva como suporte 
metodológico para a análise dos livros didáticos. Constatamos, após a análise, que os 
manuais didáticos ainda trazem problemas e equívocos, apresentam e difundem uma 
visão de ciência descontextualizada das questões socioambientais e, com isso, o 
antropocentrismo continua sendo disseminado nos conteúdos da área de Ciências 
Naturais. Concluímos que os diversos eixos temáticos referentes aos conteúdos 
expostos nos livros são tratados de forma inadequada, pois não há problematização 
sistemática das ações humanas sobre o contexto ambiental e sobre como deveríamos 
agir para construirmos a sustentabilidade do planeta. 
 

Palavras-Chave: Livro Didático, Ensino de Ciências, Antropocentrismo. 

 

ABSTRACT 
 

 This dissertation is the result of a focused research on the persistent presence 
of anthropocentric perspective in textbooks of Sciences. The research aimed to 
analyze textbooks from 1st to 5th grade of elementary school, used in Maracas/ 
Jequié region, municipalities in the southwest Bahia, identifying it still is the 
presence of anthropocentric perspective in science content. Research developed a 
survey and analysis of two collections published in 2011 and approved the National 
Program Textbook PNLD - 2013. We use the Text Analysis Discourse as a 
methodological support for the analysis of textbooks. We found, after analysis, that 
the textbooks also bring problems and misunderstandings, and have spread a 
decontextualized science of view of environmental issues and thus, 
anthropocentrism still widespread in the natural sciences area of content. We 
conclude that the various themes related to the contents exposed in the books are 
treated inappropriately, since there is no systematic questioning of human actions on 
the environmental context and how we should act to build the sustainability of the 
planet 
 

Keywords: Textbook, Science Education, Anthropocentrism. 



 
 

 

 

Lista de Tabelas 

 

 

Tabela 1 – Gastos do Governo Federal com livros didáticos entre 2004-
2012...................................................................................................... 

 
32 

 
Tabela 2 – Quantidade de exemplares de LDs adquiridos pelo Governo 
Federal junto às principais editoras do país...................................................... 

 
33 

 
Tabela 3 – Síntese da coleção CP (do 2º ao 5º ano ensino 
fundamental).......................................................................................................... 

 
105 

 
Tabela 4 - Síntese da coleção PA (do 2º ao 5º ano ensino 
fundamental).......................................................................................................... 

 
106 

 
Tabela 5 - Traços antropocêntricos/ambientais da Coleção CP....................          110 

 
Tabela 6- Traços antropocêntricos/ambientais da Coleção PA.....................          110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Lista de Abreviatura e/ou Siglas 

 

 

ATD - Análise Textual Discursiva 

CNLD -  Comissão Nacional do Livro Didático 

COLTED - Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático 

EA - Educação Ambiental 

FAE - Fundação de Assistência ao Estudante 

FENAME - Fundação Nacional de Material Escolar 

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

INAE - Instituto Nacional de Assistência ao Estudante 

INL - Instituto Nacional do Livro 

LD - Livro Didático 

MEC - Ministério da Educação e Cultura 

PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais 

PLID -  Programa do Livro Didático 

PLINDEF-  Programa do Livro Didático – Ensino Fundamental 

PNLD - Programa Nacional do Livro Didático 

QSA- Questões socioambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO............................................................................................................... 

 
14 

 

CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA A INVESTIGAÇÃO...... 

 
19 

1.1 - A ética antropocêntrica segundo Mauro Grün................................................... 19 

1.2 – O papel da escola e do Ensino de Ciências em relação ao problema do 

antropocentrismo............................................................................................................. 

 
24 

1.3- O Livro Didático no Brasil........................................................................................ 27 

1.4 – O Ensino de Ciências, o Livro Didático e o contexto de ensino -

aprendizagem.................................................................................................................... 

 
35 

1.5 –Breve revisão de literatura: pesquisas que focalizam LDs, Educação 

 Ambiental e Ecologia....................................................................................................... 

 
43 

 

CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA................................................................................ 

 
49 

 

CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DOS RESULTADOS I 

3.1. Características Gerais ................................................................................................ 

       3.1.1 – Coleção CP....................................................................................................... 

 
54 
54 

       3.1.2 - Coleção PA ...................................................................................................... 56 

3.2 -Análise conjunta das coleções CP e PA.................................................................. 57 

       3.2.1 – Antropomorfismo........................................................................................... 58 

       3.2.2 – Nocividade...................................................................................................... 64 

       3.2.3 – Utilitarismo..................................................................................................... 72 

       3.2.4 -  Algumas outras expressões de Antropocentrismo................................... 82 

 

CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS II. ELEMENTOS PARA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

4.1 – Grupo Conservador................................................................................................ 

 
 
 
 
88 
 

4.2 – Grupo Ecologia Social............................................................................................ 99 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 – Grupo Ecologia Política........................................................................................... 101 

 

CAPÍTULO 5 -  SINTETIZANDO RESULTADOS EM TABELAS....................... 

 
103 

CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................. 114 

REFERÊNCIAS................................................................................................................. 117 

APÊNDICES...................................................................................................................... 128 



14 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A história contemporânea mostra inúmeros processos de intensificação da 

influência humana sobre os diversos espaços e ambientes, principalmente com o 

apoio dos avanços científicos e tecnológicos e da lógica consumista que sustenta a 

vida de grande parte das pessoas na atualidade, ocasionando a exploração de 

recursos naturais até limites extremados. Nesse sentido, há uma hierarquização na 

interação destrutiva na medida em que consideramos os vários atores sociais e suas 

organizações: agentes econômicos, países, classes sociais e setores produtivos, o que 

nos leva a pensar na estrutura social.  

Assim, os seres humanos são os maiores responsáveis por diversos fatores que 

provocam alterações na natureza, gerando processos que ocasionam a degradação 

dos ecossistemas e uma série de problemas socioambientais. Com isso, entendemos 

que se não houver um repensar sobre o impacto negativo das nossas relações com a 

natureza, tudo pode caminhar para um futuro incerto e ameaçador. Diante do 

agravamento dos problemas socioambientais, a sobrevivência da espécie humana, 

dos demais seres vivos e do Planeta Terra como um todo, passou a ser uma questão 

real e de interesse para todos.  

No contexto dessa crise socioambiental, causada pelo paradigma dominante, 

nos interessamos pelo conceito de antropocentrismo. Segundo Grün (1996, p. 23) uma 

das raízes do antropocentrismo pode ser encontrada já no velho testamento, em 

Gênesis 1: 26, onde se lê: “Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e 

semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais 

domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra”. O 

antropocentrismo ganhou mais espaço na passagem dos séculos XV a XVII, com as 

transformações que a sociedade ocidental sofreu por conta de movimentos como 

renascimento, iluminismo e o próprio aparecimento da Ciência Moderna. 

O antropocentrismo, como visão de mundo, considera o homem como centro do 

mundo. Embora seja uma perspectiva milenar, ela é intensificada na modernidade, 

gerando vários impactos e problemas ambientais. Frente a esse problema e, 
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principalmente, diante da exaustão dos recursos naturais e do agravamento dos 

problemas ambientais, a sobrevivência passou a ser uma questão real. Para amenizar 

essa crise deve-se partir da criatividade e da solidariedade humana. E para isso deve-

se superar as relações socialmente injustas, ecologicamente insustentáveis, 

economicamente deterministas, politicamente não democráticas, eticamente 

utilitaristas e existencialmente propensas a heteronomia, pois podem ser 

transformadas em direção contraria pela tomada de consciência individual ou 

coletiva. 

 Deste modo, o crescimento do interesse pelas questões socioambientais 

fundamenta-se nos problemas em que estamos vivendo. Os aspectos 

socioambientais, novo paradigma emergente, e o agir eticamente, estão interligados. 

Conforme afirmam Gutiérrez e Prado (2000, p. 31), a “vida cotidiana deveria ser um 

espaço ético e o será se agirmos preocupados pelas consequências de nossas ações 

sobre os outros”.  

 Partindo dessa premissa, a educação é uma das grandes esperanças para o 

futuro, pois a escola parece ser uma das alternativas para cultivarmos mudanças 

efetivas na maneira como os humanos se relacionam com o mundo. Acreditamos que 

a educação tem o poder de aproximar o reencontro da sociedade com a natureza, 

desenvolvendo valores e comportamentos ambientalmente éticos, como a 

responsabilidade em relação ao futuro, aprendendo e executando uma reeducação 

para hábitos de consumo e de acumulação de bens, substituindo a tradição 

antropocêntrica por alternativas biocêntricas e ecocêntricas (CAPRA, 1996)1. Contudo 

sabemos que o ecológico não resolveria os problemas socioambientais, mas, devemos 

aprender que ser ecologicamente alfabetizado, significa entender os princípios de 

organização dos ecossistemas para saber aplica-los nas comunidades humanas. 

Dentro dessa perspectiva, segundo Costa, J. (2002), a Educação Ambiental é: 

                                                           
1 Fritjof Capra define valores ecocêntricos como aqueles “centralizados na Terra, ressaltando que é 

uma visão de mundo que reconhece o valor inerente da vida não humana”. Para o autor a visão 

Biocêntrica, é centrada na vida, complexa, crescente e em rede que integra a teia da vida. A identidade 

biocêntrica se constitui na relação consigo mesmo, com o outro, com a natureza e com as gerações 

futuras e com a teia da vida da qual somos parte. Reconhecendo o valor intrínseco de todos os seres 

vivos e concebendo os seres humanos apenas como um fio particular na teia da vida (1996, p. 26-28). 



16 
 

 

 

(...) uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para 
a resolução dos problemas concretos do meio ambiente através de enfoques 
interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada 
indivíduo e da coletividade (p. 44). 
 

Nesse sentido os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001) defendem 

que o processo educativo deveria oferecer oportunidades para que os alunos utilizem 

os conhecimentos sobre o meio ambiente para compreender a sua realidade e atuar 

positivamente sobre ela. Nessa situação, a educação escolar tem função precípua na 

partilha e democratização de conhecimentos e, assim, tem a capacidade de construir 

um discurso voltado para a problematização da questão do antropocentrismo, 

contribuindo para a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades 

para com o meio ambiente, sendo capazes de assumir atitudes voltadas para a 

sustentabilidade socioambiental. Nessa perspectiva, consideramos os anos iniciais de 

escolarização como fundamentais, pois eles se constituem como a base para todo 

processo educativo: é importante neste período estabelecer os fundamentos para 

uma alfabetização científica e ambiental.  

Infelizmente, a formação em Ciências dos professores para o Ensino 

Fundamental não oferece um nível de aprofundamento nos conteúdos que possibilite 

as ferramentas necessárias para avaliá-los, selecioná-los e organizá-los 

adequadamente, segundo a lógica interna de cada uma das disciplinas científicas 

(WEISSMANN, 1998). Com efeito, observamos a fragilidade dos educadores ao 

trabalharem com a Educação Ambiental e isso também se reflete na falta da 

discussão e da inserção da dimensão ambiental nos processos de formação inicial dos 

docentes, resultando em práticas ingênuas, não questionadoras da realidade e 

incapazes de transformá-la.  

Brugger (1998) argumenta que um educador ambiental não pode ser apenas 

um professor de Ciências Naturais com novo rótulo: ambiental. Tal educador deveria 

abordar a história das possíveis relações da tríade: ser humano/natureza/sociedade) 

e não apenas a história natural. Por conseguinte, esse educador precisa ter em mente 

um tempo que dê importância à história. 

Nos livros didáticos encontramos uma proposta de currículo que influencia a 

prática pedagógica, de forma que, muitas vezes, os professores tomam os livros 
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como norteadores de sua prática, já que esse material é produzido e consumido com 

a intenção de ser seguido como guia (MEGID NETO; FRACALANZA, 2003). O que 

se observa é que os currículos praticados pelos professores, muitas vezes, são 

desenvolvidos através das orientações encontradas nos conteúdos dos LDs. Além 

disso, os livros são concebidos como valioso objeto de estudo e pesquisa, base e guia 

sobre os quais a maioria dos professores organiza suas aulas. 

A reforma curricular que ampliou o Ensino Fundamental para nove anos exige 

que os novos LDs se relacionem com as exigências atuais, possuindo como elementos 

essenciais o conhecimento, os valores, a capacidade de resolver problemas, aprender 

a aprender, assim como a “alfabetização científica e tecnológica". Desse modo, os 

livros didáticos não podem continuar apresentando conhecimentos (por vezes 

equivocados) a serem transmitidos pelos professores e memorizados e repetidos 

pelos alunos.   

Sabemos da relevância dos LDs no contexto da educação básica, o que pode 

ser compreendido em termos históricos, principalmente na relação entre esse 

material educativo e as práticas dos professores. A importância dos livros também se 

revela pela sua função na democratização dos saberes socialmente relacionados às 

várias áreas de conhecimento, na elaboração do planejamento dos professores e pelo 

interesse econômico em relação a sua produção e comercialização. Por fim, temos as 

vultosas cifras investidas pelo governo em programas de avaliação, seleção e 

distribuição desses materiais, o que mostra a importância que o estado brasileiro 

deposita nos livros didáticos como elementos essenciais para a melhoria do ensino 

público. 

Considerando todos esses aspectos e ao observarmos a importância desse 

recurso pedagógico na/para formação dos alunos nas escolas, é essencial investigar a 

qualidade desse material considerando múltiplos aspectos, inclusive aqueles 

relativos ao conteúdo de Ciências disseminado nesses manuais.  

No caso específico desta pesquisa, interessou avaliar o discurso encontrado 

nos LDs em relação à perspectiva antropocêntrica. Este trabalho refere-se a um 

estudo sobre o antropocentrismo nos livros didáticos de Ciências voltados para os 

anos iniciais. A pergunta que gerou o problema de pesquisa foi a seguinte: os livros 
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de Ciências para os anos iniciais do ensino fundamental abordam os conteúdos 

científicos adotando uma perspectiva antropocêntrica?  

Levando em consideração a importância dos LDs no cenário educacional, a 

pesquisa tomou como objetivo analisar livros didáticos de 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, utilizados na região Maracás/Jequié, municípios do sudoeste baiano, 

identificando a presença de traços da cultura ou da ética antropocêntrica nesses 

manuais. 

Como objetivos específicos, definimos os seguintes itens:  

a) Identificar no conteúdo desses livros traços da perspectiva antropocêntrica;  

b) Verificar se os livros didáticos incluem elementos da educação ambiental ao 

tratarem os diversos conteúdos de Ciências Naturais. 

A pesquisa está apoiada em referências teóricas que auxiliam a compreensão 

do papel dos livros didáticos no contexto educacional do país e como eles focalizam 

os conteúdos em relação à perspectiva antropocêntrica. Para a construção da 

pesquisa utilizamos aportes teóricos centrados nas seguintes temáticas: i) 

Antropocentrismo x Perspectiva Ambiental; ii) Ensino de Ciências e Formação de 

Professores; iii) Livros Didáticos de Ciências e seus problemas.  

A pesquisa que analisa os LDs não constitui uma linha de investigação recente 

para a área do Ensino de Ciências. Pesquisadores da área dedicam significativa 

atenção à problemática dos LDs desde a década de 1970, tomando-a como objeto de 

estudo para a avaliação e melhoria do ensino-aprendizagem nessa área. 

Dentro desse contexto se insere o nosso estudo, entendendo que é importante 

observarmos como LDs mais recentes dedicados ao Ensino Fundamental nos anos 

iniciais de escolarização focalizam os conteúdos de Ciências. A ideia é analisar se os 

livros continuam adotando perspectivas de enfoque dos conteúdos próximas ao 

antropocentrismo, examinando se ocorreram mudanças significativas no trato dos 

conteúdos dessa área. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA A INVESTIGAÇÃO 

 

1.1 - A ética antropocêntrica segundo Mauro Grün: 

 

Este capítulo é dedicado à discussão do antropocentrismo e da ética 

antropocêntrica no contexto da sociedade contemporânea. Para isso, procuramos 

informações em autores que se dedicaram a estudar essa temática, pensando na 

interface entre as questões filosóficas que explicam a ética antropocêntrica e os aspectos 

mais atinentes à Educação Ambiental, já que a busca por respostas “para os graves 

problemas ambientais que nos cercam” (enquanto seres vivos), passa pelo âmbito da 

ética e da educação (GRÜN, 1996, p. 1). 

 Um dos autores dedicados a essa empreitada é Mauro Grün, membro do 

Comitê Editorial das revistas Pesquisa em Educação Ambiental (UFSCar-USP-UNESP), 

Ambiente & Educação (FURG) e professor da Universidade do Planalto Catarinense – 

UNIPLAC no Programa de Mestrado em Educação e Mestrado em Ambiente e 

Saúde. O autor trabalha na área de Educação, com ênfase para a Educação 

Ambiental, Filosofia Ambiental e Filosofia da Educação.  

Ele é autor de uma obra fundamental para a temática deste trabalho: Ética e 

Educação Ambiental: a conexão necessária. Neste livro, ao discutir os pressupostos 

filosóficos da Educação Ambiental, Grün apresenta uma interessante discussão sobre 

as origens do antropocentrismo e da ética antropocêntrica, razão pela qual foi referência 

fundamental para amparar as discussões realizadas no âmbito de nossa dissertação. 

Para ele, a discussão sobre os valores éticos em Educação Ambiental é fundamental 

para apontarmos possibilidades de construção de uma ética ambiental capaz de 

reorientar o agir humano em sua relação com a natureza/meio ambiente (GRÜN, 

1996). 
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A origem da ética antropocêntrica: o cartesianismo, mecanicismo, reducionismo... 

  

A definição de ethos, na filosofia pré-socrática, “está intimamente ligada à 

consciência que reside no ser do homem, algo inato que é fundamento da práxis” 

(MARIN, 2007, p.13). A autora argumenta que as condições éticas dependem das 

ações coercitivas vinculadas às normatizações e quando isso não ocorre facilmente 

percebemos comportamentos autocentrados, egoístas e injustos. Segundo Grün 

(1996), uma das principais causas dos inúmeros problemas ambientais atualmente 

enfrentados pelo mundo está no fato de vivermos sob a égide de uma ética 

antropocêntrica.  

O autor explica que ela é um sistema de valores pela qual os seres humanos 

são considerados o centro de todas as coisas. “Tudo mais no mundo existe em função 

dele. O Homem é o centro do mundo” (Idem, p. 23, grifo nosso). No âmbito da 

postura antropocêntrica o Homem é considerado o centro de tudo e todas as demais 

coisas no universo, existem única e exclusivamente em função dele. O 

antropocentrismo é fator de extrema importância para a manutenção da crise 

ecológica (Idem, p. 44). 

  As raízes do antropocentrismo podem ser encontradas já no velho testamento, 

quando passagens de textos bíblicos expressam uma posição superior do homem em 

relação aos demais seres vivos e a própria natureza como um todo. Grün cita uma 

passagem do livro da Bíblia, no capítulo de Gênesis como exemplo das raízes 

culturais do antropocentrismo: “Deus disse: façamos o Homem a nossa imagem e 

semelhança e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais 

domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra” (GÊNESIS, 1: 

26). O exemplo mencionado mostra como a cultura religiosa cristã colocou a 

humanidade num patamar acima das outras esferas da natureza.  

Essa perspectiva ganhou intensidade a partir do pensamento de Descartes, na 

transição do mundo medieval para o mundo moderno, período caracterizado pelo 

surgimento do humanismo, pela grande valorização do individualismo, pelo 

nascimento da Ciência Moderna que valorizava o cartesianismo, o mecanicismo, o 
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reducionismo, a objetificação da natureza, o racionalismo, o utilitarismo, o 

pragmatismo, etc. 

O Humanismo, pois, representa a ruptura entre o pensar medieval e o pensar 

moderno, quando a velha ordem Teocêntrica cede lugar a uma perspectiva 

convergente com a valorização do homem ou mais precisamente: “Vai ser em nome 

do Humanismo que o homem começa a romper com a velha ordem. É o próprio 

Homem o organizador dessa ruptura e esta se dá de um modo múltiplo e complexo 

na arte, política, religião e filosofia” (GRÜN, 1996, p. 24). 

 O antropocentrismo está associado ao surgimento e consolidação do paradigma 

mecanicista na qual um dos principais mentores foi René Descartes. Segundo Grün 

(1996): 

Poderíamos dizer, sem exagero nenhum, que a ética antropocêntrica é como se 
fosse a consciência do mecanicismo. Tal ética se afirma em consonância com 
a virada epistemológica caracterizada pelo abandono da concepção 
organísmica da natureza em favor de uma concepção mecanicista. A ideia 
aristotélica de natureza como algo animado e vivo, na qual espécies 
procuram realizar seus fins naturais, é substituída pela ideia de uma 
natureza sem vida e mecânica. A natureza de cores, tamanhos, sons, cheiros 
e toques é substituída por um mundo “sem qualidades”. Um mundo que 
evita a associação com a sensibilidade (p. 27, grifo nosso). 

 

 As transformações radicais da ideia de natureza ocorridas nos séculos XVI e 

XVII, com a mudança do paradigma organísmico para o mecanicista, vão redefinir o 

lugar ocupado pelos seres humanos no mundo. Nesse sentido, a natureza é 

desantropomorfizada (GRÜN, 1996). 

A Ciência Moderna teve papel fundamental na difusão da lógica mecanicista 

sobre a natureza, através do próprio método científico utilizado nas pesquisas, na 

qual a natureza passa a ser tratada não mais que um objeto passivo para estudo dos 

cientistas. Notamos que os seres humanos se retiraram da natureza para que 

pudessem estudá-la cientificamente. Ao se retirarem, se colocaram num lugar 

superior, como descobridores e dominadores da natureza. 

 Na verdade os seres humanos se tornaram seres sociais, mediante a força do 

trabalho e com isso ocorreu o propulso surto ontológico nas formas pré-humanas e 

dos seres sociais. Esse afastamento da origem natural – natureza se desenvolveu pela 
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diversificação das objetivações naturais e ideais representados nas expressões de 

pensamentos religiosos, científicos e filosóficos.  

O racionalismo que marca o Renascimento colocava o homem como entidade 

extremamente poderosa: “Deus, o ponto primeiro e último de toda referência, havia 

descido do pedestal. Agora era o homem que assumia a tarefa de conduzir o seu 

próprio destino. (...). Ele é um Homem de virtù, dotado da capacidade de interferir 

no curso dos acontecimentos” (Idem p. 33). Essa mentalidade ajudou a sustentar 

inclusive a estrutura socioeconômica que se formava com a consolidação da 

burguesia como classe social dominante (GRÜN, 1996). 

Esta nova configuração social, propiciou uma nova dimensão das relações 

comerciais, dando início a um processo de acumulação de riquezas que pode ser 

interpretado como a fase primitiva do capitalismo e cuja expressão mais forte foi o 

mercantilismo, fenômenos sociais que posteriormente, ampliariam drasticamente o 

potencial de ação da humanidade sobre o meio ambiente.  

No que diz respeito ao racionalismo e suas relações com Ciência Moderna, 

outro aspecto que vale mencionar é a distinção entre sujeito e objeto. O racionalismo, 

um dos fundamentos da Ciência Moderna, pregava que a razão é autônoma e, 

portanto, a natureza não podia sê-lo. Com efeito, a natureza precisava ser dominada. 

Mas como dominar alguma coisa da qual fazemos parte? A resposta é que não 

podemos. Consequentemente, não podemos fazer parte da natureza. Se tivermos que 

dominá-la, precisamos nos situar fora dela. Foi assim, considerando esse tipo de 

pensamento, que a natureza foi objetificada (GRÜN, 1996, p. 35). Ou seja, objetifica-se 

a natureza para garantir a objetividade do conhecimento (Idem, p. 39). Conforme 

assinala Ferry (apud CAMARGO, 2008, p. 40): “a razão, então, traria ao homem uma 

certeza: se a natureza não sofre, não chora e não se manifesta, então também não 

pensa, logo não existe como um ser animado, provido de sensibilidade e 

sentimentos”. 

Nesse contexto a mudança do paradigma filosófico é acompanhada pela 

reconfiguração da estrutura social em todos os níveis inaugurando um novo estágio 

da humanidade (CHAUI, 2000; ARANHA, 2005). Em termos da construção da 

sociedade capitalista essas ideias parecem ter entrado em regime de sinergia, 
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instaurando uma perspectiva pragmática e utilitarista que levou a exploração da 

natureza a patamares nunca antes experimentados na história da civilização e, 

considerando o meio ambiente e seus elementos apenas quanto ao seu valor de uso 

(GRÜN, 1996).  

Dessa forma, o utilitarismo “faz da natureza sua fonte de recursos, em que a 

ideia de extinção, ou mesmo de recursos esgotáveis, é substituída pelo ideal de que o 

progresso aliado da ciência burguesa seria a solução para todos os problemas da 

humanidade” (SMITH, 1988; ROSSI, 1989 apud CAMARGO, 2008, p. 43). Assim, o 

mecanismo de produção e consumismo passa a ser legitimado pelo capitalismo a 

partir da dominação do meio natural pelos homens. Nesse sentido, as relações de 

produção e consumo das coisas são antecipadas pela extração dos recursos naturais e 

a respectiva distribuição. A produção intensiva das coisas não busca apenas a 

satisfação das necessidades humanas, mas principalmente a manutenção do 

capitalismo. Nesse sentido, no modo de produção capitalista todos os elementos da 

vida econômica tornam-se mercadorias: não somente a Terra, os instrumentos de 

trabalho, as máquinas, o capital-dinheiro, mas também a própria força de trabalho. 

Ao logo da história isso é percebível, pois os seres humanos intervêm nas 

manifestações culturais e no meio natural, e na história da humanidade. O que ocorre 

é uma mudança na forma de ver o mundo. Gonçalves argumenta que: 

Os desmatamentos, a desertificação, a perda da biodiversidade, a depleção 
da camada de ozônio, o efeito estufa, o superaquecimento global, a crise da 
água potável, o crescimento demográfico e a cultura consumista, a produção 
de enormes quantidades de lixo, a biopirataria e tantos outros 
complicadores, surgem da autodesignação do homem como dominador da 
natureza (2008, p. 171). 

 

 Gonçalves (2008) afirma que nem sempre as coisas ocorreram dessa forma, 

pois no princípio a relação homem e natureza eram mais equilibrada, permeada de 

mitos, rituais e magias, se referindo à natureza como algo divino. Com a evolução da 

espécie o homem eliminou os deuses da natureza e passou a destruí-la, criando uma 

espécie de distinção homem - natureza. Camargo (2008, p. 36) assinala que “a 

alteração da relação homem com natureza vai se consolidando à medida que se 

amplia o comércio”. Com o surgimento do capitalismo há uma nova estrutura na 
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produtividade e na parte organizacional, que vai “redimensionando não somente a 

base para a produção de riquezas, mas principalmente, a ideologia e a concepção 

popular da ciência e do universo” (Idem, p. 36). 

 Para tanto, somente os seres humanos serão sujeitos na perspectiva do 

antropocentrismo, pois eles são capazes de realizar atos morais; são sujeitos de 

direitos, sendo que a ação moral em relação à natureza considera apenas o interesse 

dos próprios seres humanos, pois é atribuída à natureza um valor instrumental 

(ROLLA, 2010).  O autor salienta que a forma de perceber os seres humanos como 

centro pode variar entre diferentes sociedades, mas em relação à natureza “não se 

conhece organização social que tenha atribuído ao Homem um papel subalterno” 

(ANTUNES, 2002, p. 2). Por conseguinte, Rolla (2010) ressalta que a visão 

antropocêntrica causa um retrocesso no processo de evolução da humanidade. 

 
 
1.2 – O papel da escola e do Ensino de Ciências em relação ao problema do 
antropocentrismo: 

 

Segundo Mauro Grün a influência da ética antropocêntrica também chegou ao 

meio educacional e ao território escolar. No século XIV a educação obrigatória surgia 

como uma espécie de garantia para ordem social. As classes dirigentes viam a 

necessidade de reformar o currículo tendo em vista as necessidades impostas pelo 

processo de industrialização. Para Bowers (1993, p. 120 apud Grün, 1996, p. 45) o 

mito ocidental que dá aos humanos status privilegiado sobre outras formas de vida é 

uma das mensagens culturais fundamentais que os estudantes encontram nas 

escolas. 

As transformações ocorridas na sociedade exigiam uma escola voltada para 

aquele momento. Assim aconteceram mudanças curriculares que introduziram na 

formação dos indivíduos premissas como o individualismo, a competitividade, o 

isolamento, o consumismo e o materialismo desenfreado. Como assinala Camargo 

(2008, p. 28) “com isso, estando o homem desassociado do meio natural, ou seja, não 

sendo integrado ao mesmo, seu domínio se torna mais fácil e aceitável”, 

possibilitando assim que os estudantes percebam a natureza como mercadoria, 
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“objetos que não possuem criatividade, sendo reversíveis, imutáveis”, corroborando 

com a “ideologia de que a natureza é fonte inesgotável de recursos” (Idem, p. 28). 

Nesse contexto, os livros didáticos, continuam a sugerir os seres humanos 

como referência única para tudo mais que existe no mundo (GRÜN, 1996). Os livros-

textos, frequentemente, reproduzem padrões de pensamento que remontam aos 

primórdios da revolução industrial e, além disso, disseminam as fundações do 

pensamento grego–judaico-cristão2 (BOWERS 1993, p. 120 apud GRÜN 1996, p. 45). 

A visão instrumentalizadora da natureza, muitas vezes, transmitida nas aulas 

condiciona o comportamento dos alunos de tal forma que as relações entre seres 

humanos e o meio ambiente são padronizadas conforme a lógica “sujeito  objeto”. 

Rolla (2010, p. 18) ressalta que o “ser humano passa a ser coisa, é reificado, o homem 

não reconhece o outro e não se reconhece no outro, é um indivíduo em busca de 

‘coisas’ que lhe proporcionam satisfação”. A partir desse contexto é que surgem as 

formas de dominação, posse, utilização, fatalidade e arbítrio, interrompendo assim a 

possibilidade do diálogo, do conhecimento, da descoberta do outro, do despertar da 

consciência para uma transformação de ações no sentido de mudança social e 

cultural para superar a crise ambiental, de forma a provocar renovação do código de 

valores dominante na sociedade, no sentido da construção de uma nova ética que 

valorize não apenas a vida humana, mas a vida não humana. 

A crise ambiental se caracteriza como sendo a expressão da crise civilizatória, 

de acordo com o “desenraizamento das origens e causas desta, e pela projeção de um 

pensamento e ação complexos orientados no sentido de reconstrução do mundo sob 

novas bases na relação sociedade-natureza” (LEFF, 2002, apud LOUREIRO, 2003, p. 

7). Grün cita Francis Bacon (1561-1626) que deu grande impulso em relação ao 

método científico experimental com uma filosofia baseada na ideia de que “o homem 

                                                           
2 Em Rolla (2010) encontramos os seguintes esclarecimentos sobre a influência da tradição judaico-

cristã no contexto da relação Homem ↔ Natureza. “No versículo 28 do capítulo 1º do Livro de 

Gênesis: ‘Crescei e multiplicai-vos e enchei a Terra, e subjugai, e dominai (...)’, sendo interpretado fora 

do contexto do gênero literário em que foi vasada a Bíblia, com o passar dos séculos foi-se tornando 

um axioma do relacionamento Homem ↔ Natureza, reforçado por uma cosmovisão religiosa ou 

religioso-política” (MILARÉ; COIMBRA, 2004, p. 11).  
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deveria dominar a natureza para, por meio dessa dominação, libertar-se a si mesmo” 

(GRÜN, 1996, p. 36). 

 Nesse sentido, acreditamos que a aprendizagem se dá na relação com o outro 

e com o mundo, mediada por sistemas simbólicos, construídos socialmente.  A escola 

é um espaço que contempla esses aspectos, podendo contribuir para a formação de 

cidadãos aptos para decidirem e atuarem conscientemente na realidade 

socioambiental.  Layrargues (2006), ao mencionar o papel social que a escola possui e 

o quanto ela poderia colaborar para um futuro melhor, assinala que:  

Um dos espaços – políticos – onde se travam as disputas ideológicas entre os 
grupos antagônicos, onde as forças sociais hegemônicas procuram manter o 
status quo, enquanto as forças sociais contra hegemônicas procuram alterá-lo. 
[...] a educação é um campo de disputa que cumpre um papel de 
desalienação ideológica das condições sociais, evidenciando que as coisas 
nem sempre foram assim, e que não têm porque continuarem assim sendo 
(p. 76). 
 

 Supomos que o papel da escola seria o de oferecer oportunidades para 

analisarmos os problemas ambientais e globais e para que os alunos aprendam a 

intervir no mundo; para que possam fazer transformações significativas, superar a 

individualidade e considerar as possíveis soluções; e que essas alterações possam 

implicar “em mudanças locais, globais, estruturais, conjunturais, econômicas e 

culturais” (LOUREIRO, 2004, p. 89).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - Meio Ambiente e Saúde (BRASIL, 

1997, p. 22) parecem se alinhar a essa perspectiva ao assinalarem que o “homem não 

deveria se comportar como dono do mundo, mas percebendo-se como integrante da 

natureza, resgatando a noção de sacralidade, respeitada e celebrada por diversas 

culturas”. Nesse sentido, deve-se superar a ideia simplista de que ensinar ciências “é 

estabelecer, na cabeça dos aprendizes palavras e definições ‘científicas’” (BELLINI, 

2002, p. 101). Em seus escritos a autora afirma que a “vida científica na escola está 

assentada nas palavras e definições dos livros didáticos - bons ou ruins - mais do que 

nos laboratórios, nas observações nas ruas, dos parques, bosques, lixões e outros 

lugares de aprendizagem e experiência” (Idem, p. 101).  

Assim, é preciso revolucionar o processo educativo, deixando as velhas 

fórmulas de ensinar ciências, criando mais espaço para a educação ambiental. Dessa 
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maneira para superar a visão antropocêntrica, o ensino de Ciências poderia 

reconstruir a relação dos humanos com a natureza, fazendo com que os indivíduos 

nas escolas tenham consciência social e planetária, voltando sua atenção para a 

participação na sociedade e levando em consideração a ética ambiental. 

 No contexto educacional pode-se elaborar propostas pedagógicas para 

educação ambiental, centradas na conscientização, mudança de atitude, práticas 

sociais, desenvolvimento de conhecimentos, capacidade de avaliação e participação 

dos educandos. É preciso incentivar as transformações da educação para que assuma 

um compromisso com a formação, numa perspectiva crítica, de valores e de uma 

ética para a construção de uma sociedade ambientalmente sustentável (JACOBI, 

2005) 

Portanto a humanidade precisa reconhecer que na vida do outro há valores 

que não podem ser estimado através da utilização para fins racionais (FELIPE, 2008). 

E sendo o homem o centro de todas as coisas, observamos que este encontra-se 

cercado por todas as coisas, necessitando de uma ruptura da dicotomia 

sujeito/objeto, do respeito aos princípios da prevenção, que reflitam a respeito da 

diversidade e da construção de sentidos, bem como nas relações indivíduos-

natureza, nos riscos ambientais globais e locais e nas relações ambiente-

desenvolvimento (JACOBI, 2005). Precisamos aprender a respeitar a natureza a ter 

uma postura ético-política. 

                                                                                                        

1.3 -  O Livro Didático no Brasil: 

 

Na gestão de Getúlio Vargas, no ano de 1937, o livro didático entra na pauta 

do governo. É nesse período que aparece a definição dos Livros Didáticos pela 

legislação, com o Decreto Lei n. 1006 de 30/12/38: 1º) que assevera: Compêndios são 

livros que exponham total ou parcialmente a matéria das disciplinas constantes dos 

programas escolares; 2º) livros de leitura de classe são livros usados para a leitura 

dos alunos em aula (BRASIL, 1938, p. 1). 

 Nesse sentido, os LDs foram compreendidos como livros elaborados tendo 

como perspectiva a difusão de uma forma didatizada do conhecimento com intuito 
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escolar e voltados para a formação de valores, o que Choppin (2004) denomina como 

literatura didática técnica ou profissional, com as funções de referencial curricular, de 

instrumentalização de métodos de aprendizagem, ideológica e cultural. 

Por esse motivo, para haver um reconhecimento dos LDs, seria preciso que 

esse recurso atendesse a dois elementos: os alunos e os professores. Assim, ao longo 

da história, os LDs passam a exercer forte influência no que se refere às ideologias do 

ensino, de forma que progressivamente este material passou a exercer a função de 

guia curricular e também orientador para as práticas docentes.  

 Ainda na época de Vargas, cria-se, em 1938, a Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD), responsável por avaliar se os livros seriam aprovados ou não 

mediante critérios estabelecidos, a saber: norma culta; de acordo com o sistema 

educacional vigente; divulgação do sentimento pela Pátria, no que se refere à 

construção da identidade do que seria o povo brasileiro e o reconhecimento 

internacional. Cabia ao governo verificar o que, e como seria ensinado, e os 

professores teriam a incumbência de transmitir os conteúdos para os alunos 

(BATISTA, 2011).  

 Em 1945, ocorre um redimensionamento das funções da Comissão Nacional do 

Livro Didático (CNLD), “centralizando, na esfera federal, o poder de legislar sobre o 

livro didático” (HÖFLING, 2006, p. 22). Isso ocorreu através do Decreto-Lei n. 8.460, 

consolidando a legislação sobre essa matéria: o Estado passou a assumir o controle 

sobre o processo de escolha dos LDs para todos os estabelecimentos de ensino no 

território nacional (HÖFLING, 2006). 

 Na década de 60 houve uma intensificação do controle sobre os LDs, através 

da implantação do regime militar, em 1964.  A finalidade dos livros, entre outras 

coisas, foi canalizada para despertar e nutrir o amor patriótico nas crianças. Dessa 

maneira, os manuais deveriam servir para a formação de hábitos morais, a 

fraternidade, respeito à autoridade, entre outros aspectos que despertassem o 

sentimento de nacionalidade brasileira. Ao término do regime militar surge a 

Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED). Há um rompimento com a 

influência pedagógica francesa e um processo de centralização das decisões da 

política do livro didático, já que o COLTED era órgão responsável pela produção, 
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edição e distribuição, tendo por perspectiva distribuir gratuitamente 51 milhões de 

LDs em três anos, a criação de bibliotecas e a formação de professores auxiliares 

(KRAFZIK, 2006). 

Em outubro de 1967, é criada a Fundação Nacional de Material Escolar 

(FENAME) para contribuir com produção e distribuição de material didático. 

Entretanto, a referida fundação não possuía organização administrativa e recursos 

financeiros para desempenhar a função que lhe foi atribuída. Então, para resolver 

esse problema, nos anos 70, foi criado um sistema de coedição com as editoras 

nacionais por meio da Portaria Ministerial n. 35/70 (HÖFLING, 2006). 

O Instituto Nacional do Livro (INL) assume, em 1971/72, o Programa do Livro 

Didático (PLID) com os recursos destinados à COLTED, tendo como responsabilidade 

a promoção e a eficiência, articulando as editoras com a coedição de obras didáticas, 

apesar de que nessa época é rompido o acordo entre o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e a United States Agency for International Development (USAID). A USAID 

preconizava que o governo brasileiro atuasse sobre escolas, conteúdos e métodos de 

ensino, oferecendo aos alunos uma formação científica mais eficaz. Nessa época 

considerava-se urgente oferecer aos alunos um ensino de Ciências mais atualizado e 

eficiente (KRASILCHIK, 1998). A partir do processo de industrialização brasileira e 

do desenvolvimento científico e tecnológico, importantes temas científicos passaram 

a fazer parte do ensino de Ciências. 

 Em 1976, a FENAME sofreu modificações na sua estrutura através do Decreto 

77.107/76: foram modificadas as políticas públicas; há aumento na impressão dos 

livros e a criação de um mercado seguro para as editoras decorrentes do interesse do 

Governo Federal para obter boa parte dessa tiragem para a distribuição gratuita. O 

estado também passa a ser o financiador do livro didático e o regime de coedição 

passa a ser gerenciado por especialistas da FENAME através de instrumentos de 

avaliação criados por eles. 

 Nos anos 80, inicia-se o lento processo de redemocratização do país, a busca 

pela paz mundial, as lutas pela defesa do meio ambiente e pelos direitos humanos, 

entre outros aspectos. Esse contexto passa a exigir a formação de cidadãos 



30 
 

 

 

preparados para viver em uma sociedade que exigia cada vez mais igualdade e 

equidade (KRASILCHIK, 1996).  

As propostas para o ensino de Ciências começam a questionar os valores 

inerentes ao racionalismo subjacente à atividade científica e a reconhecer que estas 

não eram atividades puramente objetivas e neutras. Dessa forma, passam a elaborar 

novas propostas curriculares e a estabelecer novas perspectivas para a investigação 

sobre o ensino e aprendizagem das ciências. 

Continuam as mudanças no gerenciamento dos LDs. Cria-se pelo Governo a 

Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), em 1983, que antes era coordenado pelo 

FENAME, o qual absorve os programas anteriores, incluindo também, as 

contribuições do Instituto Nacional de Assistência ao Estudante (INAE) e incorporando 

ao Programa do Livro Didático - Ensino Fundamental (PLIDEF), órgãos vinculados ao 

Ministério da Educação e Cultura (que passa a ser comprador dos livros produzidos 

pelas editoras participantes do Programa do Livro Didático). Em 1984, é encerrado o 

sistema de co-edição (HÖFLING, 2006). 

Por conseguinte, os LDs passam a ter um caráter assistencialista, já que um 

mesmo programa (FAE) oferecia o material didático gratuito e bolsas-auxílio aos 

estudantes (FREITAG; MOTTA; COSTA, 1989).  Isso acontece devido à política 

educacional implementada pelo Estado brasileiro com a perspectiva de suprir a 

demanda que adquire caráter obrigatório com a Constituição de 1988, art. 208: “O 

dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de (...) VII- 

atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar; transporte, alimentação e assistência à 

saúde” (BRASIL, 2013, p. 2).  

 Para Freitag, Motta e Costa (1989), os LDs assumiram um caráter 

assistencialista, haja vista sua destinação a carentes e desassistidos ou para 

representantes das classes menos favorecidas. Percebe-se que para compensar as 

desigualdades criadas pelo sistema econômico-social injusto e pela disparidade entre 

classes no acesso a níveis mais distintos de escolarização, os LDs passam a ser um 

poderoso instrumento de difusão do saber elaborado e sistematizado, a ponto do 

MEC gerar mecanismos de controle, fiscalização e regulamentação específicos para 
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este recurso pedagógico, como é o caso o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

criado em 1985. 

Assim, por meio do Decreto-Lei n. 91.542 de 19/8/85, o Programa do Livro 

Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), desenvolvido na década de 70 pelo 

Instituto Nacional do Livro (INL), passa a receber a denominação de Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD); seus objetivos são ampliados, possibilitando aos 

professores escolherem os LDs, baseados em listas enviadas para as escolas pela FAE. 

O PNLD tinha por objetivo a distribuição dos LDs e o controle da qualidade, 

sendo que na busca da lucratividade ficariam de fora as questões educacionais e os 

conteúdos adequados à idade série, prevalecendo apenas interesses do mercado, 

como exemplo, livros descartáveis que obrigavam o Estado a investir mais recursos 

na reposição desses materiais. Com o passar do tempo, esses livros foram 

substituídos por outros que poderiam ser utilizados por até três anos. (BATISTA, 

2011). Assim, o PNLD pertence às políticas públicas para a educação e serve para 

mostrar o tratamento dado pelas autoridades ao livro didático. Com isto, percebemos 

que este não está ligado apenas ao conhecimento imparcial e estático, mas a fatores 

culturais, econômicos e políticos, que se estabelecem na escolha de saberes necessário 

a serem transmitidos aos grupos sociais e colocando seus pontos de vista sobre o 

mundo. 

De acordo Silva (2008), com a implantação do Ensino Fundamental de nove 

anos, o PNLD para essa etapa de educação básica é aprimorado com a inclusão de 

obras voltadas mais especificamente para o letramento linguístico e o letramento 

matemático e foi viabilizada a distribuição de LDs para todos os componentes 

curriculares.  

Hoje, o PNLD está estruturado de acordo com as seguintes etapas: elaboração 

de edital de convocação; inscrição das editoras; triagem; pré-análise; avaliação 

pedagógica; elaboração da Guia de Livros Didáticos e encaminhamento para as 

escolas; escolha das obras pelas escolas; negociação por parte do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) com as editoras; produção e distribuição das 

obras (AMARAL, 2012) 
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Considerando a importância do PNLD no conjunto de programas relativos à 

política educacional brasileira, é interessante destacar os dados que mostram que o 

MEC investiu em 2009 e 2010, quase dois bilhões de reais na compra de livros para a 

educação básica (FNDE, 2011), valores que só são superados por programas de 

merenda escolar (FNDE, 2010). 

O FNDE divulga, em seu site, os investimentos feitos em relação aos livros 

didáticos e podemos fazer um comparativo dos valores aplicados no Programa de 

2003 até 2012, conforme Tabela 1. Em 2010, destaca-se o crescimento no investimento 

em livros, isso comparando aos anos anteriores, sendo atribuído o valor de: R$ 

893.003.499,76.  Salientamos assim, a importância atribuída a esse recurso 

pedagógico, uma vez que se utiliza de dinheiro público para custear os investimentos 

nessa área. 

 

Tabela 1 –Gastos do Governo Federal com livros didáticos entre 2003 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
(Fonte: FNDE/PNLD, 2013).  

 

Nesse sentido, Fracalanza e Megid Neto (2006) ressaltam que o Estado estará 

sempre presente no processo de decisão e definição da política pública. Os autores 

ainda salientam que o marketing e o poder de persuasão das editoras acabam 

influenciando a escolha feita pelos professores. Em relação à questão do 

financiamento para compra de livros, no site do FNDE, observamos os valores 
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recebidos pelas editoras na venda do montante de livros didáticos para o governo. 

Contudo questionamos: será que realmente os livros escolhidos de determinada 

editora estão de acordo com a proposta de avaliação do PNLD? Ou será que há 

outras questões de interesse por trás dessa escolha? Pode-se perceber na tabela 

abaixo a quantidade de exemplares vendidos por editora ao governo federal entre os 

anos de 2005 a 2013. 

 

Tabela 2- Quantidade de exemplares de LDs adquiridos pelo Governo Federal junto às principais 
editoras do país. 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

(Fonte: FNDE/PNLD, 2013).  

 

 Há uma acentuada centralização da participação das editoras no PNLD, isto é, 

parece que elas conseguem fazer valer suas posições e interesses (FRACALANZA; 

MEGID NETO, 2006). Enfim, podemos afirmar que a historicidade do livro didático 

no Brasil é traçada por diversas fases, com criações e substituições de comissões 

conforme os interesses do governo, com intuito de produzir e distribuir esse material 

nas escolas públicas. Como expõe Höfling (2006) “o que é significativo para a 

discussão é a compra de milhões de livros didáticos, pelo Estado, de um número 

reduzido de editores, situação que vem se confirmando por um longo período” (p. 

26). 

A seleção dos livros didáticos para o Ensino de Ciências constitui uma 

responsabilidade de natureza social e política. Como assinala Paula (2001, p. 1), 
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“ocorreu uma acentuada profissionalização na indústria editorial e um enorme 

crescimento na produção de livros didáticos que, na verdade se relaciona com o 

aumento de seu mercado consumidor”. Em contraponto, a quantidade de LDs que 

circulam no mercado, faz da seleção dos mesmos uma tarefa ainda mais complexa e 

exigente profissionalmente.  

Weissmann (1998) ressalta que os conteúdos, estão orientados “de forma 

acrítica pelos livros–textos escolares e, consequentemente, na prática, são as editoras 

as que indiretamente tomam decisões sobre o que e como ensinar” (p. 34).  

Com efeito, os LDs passam a direcionar o ensino, sendo um facilitador para 

planejamento das aulas e, assim, os professores poderiam ensinar em quantos 

colégios quisessem, a fim de manter salários dignos. A nosso ver, essa é uma lógica 

perversa que domina a relação dos professores com os livros; perversa porque está 

permeada por uma perspectiva tecnicista que transforma o professor em mero 

reprodutor do que ditam os materiais didáticos e determinações curriculares mais 

amplas. A centralidade dos livros nas aulas aponta para que esse material seja de 

importância para os professores, ressaltando sua função de estruturador das 

atividades em sala de aula (MARTINS, 2003).  

A definição clássica de livro didático é atribuída à Lopes (2007) afirmando que 

é um material que apresenta “uma versão didatizada do conhecimento para fins 

escolares e/ou com o propósito de formação de valores” (p. 208), que dão forma as 

relações de valores, conhecimentos, identidades e visões de mundo. Soares (2001) 

argumenta que o livro didático nasce com a própria escola e está presente em 

processos educacionais ao longo da história, em diferentes sociedades, em todos os 

tempos. 

Os professores utilizam os livros didáticos por acreditarem e não confirmarem 

problemas em formação, que as coleções correspondem a uma expressão fiel das 

propostas e diretrizes curriculares e do conhecimento científico. Sendo que os autores 

dos livros didáticos, juntamente com as editoras divulgam que os livros 

acompanham fidedignamente os programas curriculares oficiais, reforçando que os 

respectivos materiais atendem aos avanços da psicologia educacional, da 

metodologia do ensino e aqueles apontados nas diretrizes curriculares oficiais e, para 
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isso, especificam nas capas das obras expressões como: de acordo com os PCNs ou 

edição reformulada para atender a avaliação do MEC (FRACALANZA; MEGID 

NETO, 2006).  

 

1.4 – O Ensino de Ciências, o Livro Didático e o contexto de ensino–aprendizagem: 

 

A Ciência tem que ser compreendida como uma atividade humana que, na 

sua essência, não é diferenciada de outras atividades, pois é feita por seres humanos, 

impulsionada pela sociedade e para a sociedade (FRACALANZA, 1986). A 

concepção de Ciência é vista como o conhecimento científico construído 

historicamente em um tempo e espaço definido, sendo influenciado pelo 

desenvolvimento cientifico e tecnológico.  No que se refere ao ensino de Ciências, 

este passou por mudanças a cada novo governo, de acordo com as transformações da 

sociedade no campo político, econômico, social e cultural, ocasionando as reformas 

educacionais. 

Fazendo uma retrospectiva em relação ao ensino de Ciências, este passa a ter 

mais importância e reconhecimento nos currículos oficiais brasileiros a partir de 1971, 

com a Lei n. 5.692, norteadora de mudanças educacionais e propostas de reforma, na 

qual as disciplinas científicas passaram a ser afetadas, de forma adversa, dado o 

caráter profissionalizante da proposta curricular (KRASILCHIK, 2000).  

Nesse período, notamos que o ensino de Ciências era considerado importante 

para a formação dos trabalhadores, tendo em vista que nesta década (1970), o 

governo militar pensava na modernização e desenvolvimento do país em um espaço 

curto de tempo. Assim, necessitam qualificar a mão de obra. Para tanto, “não se pode 

pensar no ensino de Ciências como um ensino propedêutico, voltado para uma 

aprendizagem efetiva em momento futuro” (BRASIL, 1997, p. 25). 

Ao tempo em que a legislação dava importância para as disciplinas científicas, 

estas foram prejudicadas pelo ensino profissionalizante, dessa forma foi prejudicada 

a formação básica e não houve benefícios para os estudantes que queriam ingressar 

no mundo do trabalho (KRASILCHIK, 1998). Nesse sentido o ensino de Ciências na 
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década de 70 é influenciado pela concepção empirista (experimentação, observação, 

objetividade e neutralidade dos cientistas). 

No final da década de 70 acrescenta-se no ensino de Ciências propostas do 

tipo “Educação em Ciência para a Cidadania” e “Tecnologia e Sociedade”, tendo em 

vista contribuir para o desenvolvimento do país (KRASILCHIK, 1998). Desse modo, 

ocorrem várias reformas educacionais, devido às mudanças governamentais e, em 

função da própria sociedade no que diz respeito aos aspectos políticos, econômicos, 

sociais e culturais, sendo que o ensino de Ciências se transforma com a própria 

evolução da Ciência e Tecnologia. 

Mais à frente, na década de 1980, o ensino de Ciências passa a ser 

compreendido como prática social. Busca-se nesse período a paz mundial, a defesa 

do meio ambiente e direitos humanos entre outros aspectos e exige-se a formação de 

cidadãos e a busca por uma sociedade igualitária e com equidade (KRASILCHIK, 

1998). Dessa forma, a escola deveria oferecer aos estudantes uma formação crítica 

para que eles pudessem ver o mundo em que viviam através de uma maneira 

científica de pensar e agir em diversas situações do cotidiano, questionando os 

valores inerentes ao racionalismo subjacente, reconhecendo que as explicações 

científicas são perpassadas por ideologias, valores e crenças. 

Na década de 90, o ensino incorpora o discurso de formação do cidadão 

crítico, consciente e participativo, levando os estudantes a desenvolverem o 

pensamento reflexivo crítico, a questionar a relação entre ciência, tecnologia, 

sociedade, meio ambiente, se apropriando de conhecimentos científicos, sociais e 

culturais (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009). No final dessa década a 

educação científica passa a ser importante para o desenvolvimento do país, no qual o 

capital humano é visto como peça fundamental. 

Essas mudanças favoreceram a inserção de temáticas novas no currículo 

escolar, pois antes a Ciência era considerada neutra, depois ocorrem evoluções no 

qual se percebe as implicações sociais correlacionadas com os aspectos políticos, 

econômicos e culturais. Começamos a dar importância a aspectos da tecnologia para 

a vida e a compreensão da natureza e, pôr fim, a preocupação com a definição de 

uma “escola para todos” inclui um novo componente que é a alfabetização científica 
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e os temas transversais, educação ambiental, saúde, educação sexual, que passam a 

ser inseridos e exigidos na tradição escolar (KRASILCHIK, 2000). No decorrer da 

história a ideia de ensinar conceitos (ciência pura) e o método científico, é substituída 

pela ideia de alfabetização científica. 

Nos anos 2000 ocorre uma ênfase no sentido de tratarmos da responsabilidade 

social e ambiental no ensino de Ciências, fazendo com que os estudantes repensem e 

reconsiderem as suas visões de mundo, bem como as consequências de suas decisões 

e ações no que se refere ao âmbito da coletividade.  

Diante dessa contextualização histórica, ressaltamos a importância de ensinar 

Ciências nos anos iniciais, pois pela complexidade do conhecimento científico, seria 

inacessível ensinar Ciências às Crianças, porque elas teriam dificuldades em 

compreender os conceitos científicos, fortalecendo assim, o pensamento de que a 

iniciação científica só deve ocorrer após o processo de alfabetização linguística e 

matemática, ficando para os anos posteriores a tarefa de formação científica dos 

estudantes. Porém, o ensino de Ciências nos anos iniciais se faz necessário, pois é 

nesse período que a criança constrói, aprimora e reconstrói conceitos sobre si e tudo 

que lhe é ensinado e está a sua volta.  

Nos anos iniciais também é momento em que os alunos começam a 

desenvolver a autodisciplina mental e o processo de formação da personalidade, 

sendo um período propício para a alfabetização científica. Nesse sentido, Fracalanza 

ressalta que: 

O ensino de Ciências nos anos iniciais, entre outros aspectos, deve contribuir 
para o domínio das técnicas de leitura e escrita; permitir o aprendizado dos 
conceitos básicos das ciências naturais e da aplicação dos princípios 
aprendidos às situações prática; possibilitar a compreensão das relações 
entre a ciência e a sociedade e dos mecanismos de produção e apropriação 
dos conhecimentos científicos e tecnológicos; garantir a transmissão e a 
sistematização dos saberes e da cultura regional e local (1986, p. 26-27). 

 

 O ensino de Ciências deveria oferecer as informações necessárias para as 

inquietações dos alunos, favorecendo o processo de alfabetização científica das 

crianças nesse período de escolarização, como assinala Bizzo (2002): 

O ensino de ciências deve, sobretudo, proporcionar a todos os estudantes a 
oportunidade de desenvolver capacidades que neles despertem a 
inquietação diante do desconhecido, buscando explicações lógicas e 
razoáveis, amparadas em elementos tangíveis, de maneira testável (p. 14). 
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Os anos iniciais do Ensino Fundamental é um período de descobertas em que 

as crianças criam hipóteses e interagem com o mundo que as rodeia, cheio de 

transformações e crescentes intervenções além das descobertas tecnológicas e 

científicas. Assim, Bizzo (2002, p. 12) ressalta que “o domínio dos fundamentos 

científicos hoje em dia é indispensável para podermos realizar tarefas tão triviais 

como ler um jornal ou assistir televisão”. Desse modo, os alunos não precisam se 

apropriar apenas do conhecimento; é necessário aprender a articulá-lo em sua vida 

diária, dialogando, discutindo as ideias, fazendo perguntas, buscando informações e 

estabelecendo conexões, para que a aprendizagem em Ciências seja significativa. 

Destarte o ensino de Ciências deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento 

de habilidades na sua formação, sendo capazes de utilizar o pensamento 

investigativo, crítico, questionador e reflexivo, bem como os valores e ações, tendo 

consciência de sua identidade individual e social, sendo capazes de exercer a 

cidadania. Conforme ressaltam Silva e El Hani (2014, p. 1): 

(...) o processo educativo no ensino de Ciências tem um papel preponderante 
na construção de uma compreensão da relação entre seres humanos, 
ambiente, cultura e tecnologia, podendo promover debates acerca da 
precaução no uso dos recursos naturais na sociedade contemporânea, entre 
outros aspectos relativos à crise socioambiental. 
 

O ensino de Ciências para os anos iniciais é orientado pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), que dividem os conteúdos de Ciências Naturais em 

quatro eixos temáticos: ambiente; ser humano e saúde; recursos tecnológicos; terra e 

universo. A temática ambiental inclusa e entendida como um tema transversal 

(SILVA; EL HANI, 2014), no qual as orientações contidas em documentos oficiais 

para o ensino de Ciências explicitam que ao trabalharmos com o tema transversal 

“ambiente”, é preciso preconizar “os aspectos físicos, químicos e biológicos, bem 

como as relações sociais, econômicas e culturais que permeiam o contexto ambiental” 

(Idem, 2014, p. 7).  

Assim os livros didáticos devem contextualizar seus conteúdos com base 

nesses eixos dos PCNs e, em consonância com os quatro pilares da educação: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. No 

processo de conhecimento, os livros devem ser utilizados como base que ajuda no 
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entendimento e na compreensão da construção dos processos cognitivos. O ensino de 

Ciências, embasado nos PCNs, tem o objetivo de preparar o indivíduo para uma 

atuação crítica na sociedade onde a tecnologia e a Ciência permeiam a vida cotidiana 

(BRASIL, 1997) 

Neste sentido, seria interessante se eles contribuíssem para tornar as aulas 

mais ativas, com mais participação dos estudantes no processo. Conforme indicam 

Amaral e Megid Neto (1997), o ensino de Ciências é prejudicado pela má qualidade 

dos livros didáticos, pois neles estão inclusas concepções equivocadas de Ciência, 

Ambiente e Sociedade. 

A importância e função do livro didático são atribuídas pelo professor na 

preparação, desenvolvimento e contribuição na formação dos alunos, no qual esse 

suporte passa a ser um recurso facilitador da aprendizagem e instrumento de apoio à 

prática pedagógica.  

A relação entre professor, LDs e alunos é delimitada na sala de aula entre 

desafios e limitações: em situações com a quantidade de livros inferior ao número de 

alunos, diante do desinteresse da família pelos estudos da criança, falta de materiais 

indispensáveis para o acesso e permanência na escola e na tentativa de buscar outros 

suportes que possam superar os LDs e melhorar a aprendizagem. Corroborando, 

com Moreira e Axt (1986): 

(...) muitos de nossos professores, em muitas de nossas escolas, se apegam 
ferrenhamente a um único livro de texto, a tal ponto que a aula é uma 
simples repetição do que nele está escrito (...). É comum o professor repetir 
literalmente na sala de aula o que está escrito no livro porque não domina o 
conteúdo; (...) (p. 34). 
 

Silva e Trivelato (1999) afirmam que o uso do livro texto tem sido 

fundamentado pelo tempo disponível utilizado para o desenvolvimento das aulas. O 

livro possui um conhecimento reduzido e facilmente compreensível, oferecendo aos 

professores firmeza e noções do conteúdo.  

O que é difundido pelos livros didáticos afigura-se como um componente 

importante na análise da situação de ensino em nosso país.  Pretto (1995) salienta que 

a objetividade presente nos livros didáticos de Ciências remete a “natureza como 

algo que está fora do homem” (p. 29), e que a cumulatividade é “reproduzida 
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fielmente nos livros didáticos apresentando uma visão deturpada da construção do 

conhecimento” (p. 30). 

No entanto, isso não deveria acontecer dessa forma, pois, no processo de 

ensino deve-se considerar o contexto histórico e a diversidade cultural dos alunos, 

além do que, devemos buscar outros recursos pedagógicos: “atlas, vídeos, CD Rom, 

textos e revistas de divulgação científica ou obras consagradas de apresentação de 

aspectos da ciência e da técnica e de suas relações com a Sociedade” (MEGID NETO; 

FRACALANZA, 2003. p. 156).  

É percebível o crescente número de estudos que examinam detalhes e visam o 

aperfeiçoamento dos livros didáticos. Com efeito, a importância desse recurso 

pedagógico em seus diversos aspectos é ressaltada por Oliveira, Guimarães e 

Bomény (1984) quando assinalam: 

A importância do livro didático não se restringe aos seus aspectos 
pedagógicos e às suas possíveis influências na aprendizagem e no 
desempenho dos alunos. O “mercado” criado em torno do livro didático faz 
dele importante mercadoria econômica [...]. O livro didático também é 
importante por seu aspecto político e cultural na medida em que reproduz e 
representa os valores da sociedade dos fatos e do próprio processo de 
transmissão do conhecimento (p. 11). 
 

Os livros didáticos constituem uma problemática complexa por envolver: as 

editoras e os autores que os produzem; o governo que compra; professores que o 

escolhem e alunos que os consomem. Desse modo, os livros não são neutros, pois 

apresentam valores, crenças, ou seja, a visão de mundo dos autores que os 

produzem. A pesquisa de Martins (2003) mostrou que os livros didáticos de Ciências 

caracterizam-se como objeto cultural, situado entre o discurso científico, pedagógico 

e midiático, envolvendo uma forma de negociação entre autor, cientista, professor, 

aluno e pais. Os LDs são elementos da cultura escolar, pois colaboram para a 

constituição de: 

Um conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos que, selecionados, 
organizados, normalizados, rotinizados, sob o efeito dos imperativos de 
didatização, constituem habitualmente o objeto de transmissão deliberada 
no contexto das escolas (FORQUIN, 1993, p. 167). 

 

É fundamental que os LDs de Ciências atuem junto aos alunos de modo a 

fazê-los refletir sobre sua inserção e interação com a natureza, os estudantes devem 
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ser capazes de compreender que são atuantes e responsáveis pela sociedade e mundo 

em que vivem, pois, seus atos ocasionam consequências tanto positivas quanto 

negativas para o ambiente e sua interação com o mesmo nunca é neutra, causando 

sempre algum impacto.   

Percebemos que o grande problema em relação aos erros que os livros 

apresentam é o fato de que o professor não questiona o conteúdo desse material, 

tomando como verdade tudo que está registrado nos textos didáticos. Ressaltamos 

que é improvável encontrar um material perfeito.  

Güllich, Emmel e Araújo (2009) assinalam que o “livro didático é determinante 

dos modelos de ensino, bem como dos currículos que estão sendo articulados nas 

escolas” (p. 2). Os autores afirmam que deveríamos desconstruir a ideia da “imagem 

velada que os LDs trazem e possuem como detentores de verdades e da ciência 

correta e pura” (GÜLLICH; EMMEL; ARAÚJO, 2009, p. 2). Essa é a concepção de 

ciência que, muitas vezes, é apresentada nos LDs, acompanhada de um ensino 

tradicional, centrado na transmissão e recepção de conteúdos tendo uma visão de 

aluno passivo, isento e neutro, que apenas reproduz o que lhe é ensinando. Neste 

sentido, Bizzo (1996) assinala que: 

Definições genéricas errôneas ou a utilização prática equivocada de algum 
conceito poderá levar o aluno a voltar a repetir o equívoco em diversas 
situações, comprometendo sua atuação social e profissional no futuro, 
podendo inclusive expô-lo a riscos. (p. 27). 

 

Em consonância, Carvalho (2006) assinala que os LDs trazem as concepções de 

seus autores, bem como a compreensão e entendimento da ciência que eles possuem; 

ainda ressalta que os LDs de Ciências deveriam explicitar aspectos para a concepção 

de ciência como “atividade humana histórica, social e culturalmente determinada, 

cujos empreendimentos visam construir explicações racionais sobre o mundo” (p. 

112).  

Os LDs caricaturizam imagens de cientistas como loucos, presos em 

laboratórios e fazendo experimentos, em alguns momentos explodem ou modificam 

substâncias. A partir desse contexto o aspecto pedagógico criado pela utilização dos 

LDs, apresenta uma “ciência reproducionista que vai se impondo especialmente pela 
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experimentação – modelo científico adotado nos livros para se preconizar o bom 

ensino de Ciências” (GÜLLICH; SILVA, 2011, p. 9).  

Entre os materiais usados nas escolas para subsidiarem e mediarem os 

processos de ensino e aprendizagem, poucos são os que despertam polêmicas como é 

o caso dos livros didáticos, que é um recurso central no trabalho pedagógico do 

professor, sendo utilizado durante todo o ano. Se existem computadores, cadernos, 

mapas, entre outros recursos, os LDs produzem diversas opiniões em relação a sua 

utilização, enfim é inequívoco o seu papel mediador para o ensino-aprendizagem. 

Para Güllich e Silva (2011), os conteúdos dos LDs de Ciências trazem 

equívocos no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem e, nesse sentido, a 

didática do professor pode ficar aprisionada pelos livros. Ressaltamos que deve 

haver uma união da dimensão conceitual da aprendizagem disciplinar com a 

dimensão formativa e cultural.  

 Carvalho (2006, p. 1), ressalta que “ensino e aprendizagem são dois conceitos 

que têm ligações bastante profundas”. Para tanto, esse processo de ensino e 

aprendizagem está interligado, possuindo conceitos que se tornam o principal 

objetivo da didática, sendo uma área do conhecimento na qual procura responder as 

questões: “Por quê?”, “O quê?”, “Para quem?” e “Como ensinar?”, tentando 

relacionar o que se aprende com o entendimento de como se aprende.   

No processo de ensino e aprendizagem os alunos devem se tornar 

participantes do processo e entrar em contato com o mundo, refletindo e 

contribuindo para a reconstrução da ciência. Os conceitos relacionados ao ensino e 

aprendizagem de Ciências sofreram muitas modificações, principalmente no século 

XX, Carvalho (2006) ressalta que:  

Não podemos mais continuar ingênuos sobre como se ensina, pensando que 
basta conhecer um pouco o conteúdo e ter jogo de cintura para mantermos 
os alunos nos olhando e supondo que enquanto prestam atenção eles 
estejam aprendendo (p. 1). 
 

Dessa forma, no processo de ensino e aprendizagem, devemos buscar 

diferentes instrumentos e materiais, inclusive os livros, para se trabalhar em sala de 

aula, sendo que esses devem ser explorados de forma crítica e consciente, com o 
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planejamento do professor de forma sistematizada e articulada, para promover a 

qualidade do ensino em sala de aula. 

 

1.5 – Breve revisão de literatura: pesquisas que focalizam LDs, educação ambiental 
e ecologia: 
 

 Buscamos na literatura trabalhos de pesquisa realizados na área do ensino de 

Ciências, os quais abordavam não só a problemática dos livros didáticos de Ciências, 

mas também, os estudos que estabeleciam conexões com a questão da relação 

homem e natureza e o antropocentrismo nas aulas de Ciências e nos livros didáticos 

de Ciências, além de salientarem a educação ambiental e ecológica como perspectiva 

para superação do antropocentrismo.  

 Nesse sentido, destacamos o trabalho de pesquisa de Constante (2014), que 

tem por temática “A pedagogia antropocêntrica em livros didáticos de Ciências 

(1960-1970)”, no qual observamos que a temática se aproxima do nosso objeto de 

estudo. A autora faz o recorte de sua pesquisa em um determinado tempo histórico 

se propondo a identificar diferentes concepções de natureza nos seguintes conteúdos: 

seres vivos, plantas e animais, utilizando-se das contribuições de Bachelard – que 

considera a visão antropocêntrica como um ‘obstáculo epistemológico’ para se 

compreender a dinâmica ecológica do mundo natural.  

A autora traz contribuições na forma de análise e compreensão do 

antropocentrismo nos livros didáticos, classificando-os em cinco diferentes 

tendências: pedagogia antropocêntrica tradicional; pedagogia antropocêntrica 

científica; pedagogia antropocêntrica liberal; pedagogia antropocêntrica 

conservacionista e; pedagogia antropocêntrica preservacionista. O estudo feito pela 

autora nos livros didáticos no período histórico estabelecido (1960- 1970) mostra que 

apesar de todo avanço, os livros didáticos continuam reproduzindo, mesmo em 

menor quantidade, a questão do antropocentrismo.  

Destacamos também as contribuições de Razera, Boccardo e Silva (2007) os 

quais abordam uma proposta que traz críticas aos elementos de antropocentrismo, 

ressaltando as práticas, atitudes, valores em favor dos interesses humanos, o 
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utilitarismo e o ensino escolar de zoologia a partir da temática “Nós, a escola e o 

planeta dos animais úteis e nocivos”. 

Outro trabalho interessante é o de Milaré e Coimbra (2004), ao tratar da 

temática “antropocentrismo X ecocentrismo na ciência jurídica”. Os autores discutem 

sobre as relações que o homem vem mantendo durante os séculos com os demais 

componentes dos ecossistemas planetário da Terra. Ressaltam que essa relação é 

complexa e citam os fatores que fazem questionar o relacionamento da sociedade 

com o ecossistema planetário: i- ponto de vista ecológico – econômico; ii- ponto de 

vista científico; iii- pontos de vista socioeconômico e cultural; iv – ponto de vista 

tecnológico e; v- ponto de vista político. 

Os autores trazem o significado etimológico do antropocentrismo e fazem 

uma discussão à luz da Filosofia e da Ciência. Citam o que seria necessário para 

superar o antropocentrismo, assinalando a perspectiva do desenvolvimento 

sustentável e do movimento ambientalista. Fazem considerações sobre o 

ecocentrismo e incluem uma discussão sobre o mundo jurídico. 

A monografia de Daitx (2010) enfatiza a influência da visão antropocêntrica no 

ensino de Ciências em relação a dois aspectos: a presença do antropocentrismo nos 

livros didáticos e a visão dos professores de Ciências sobre a temática. A autora 

conclui que é preciso ocorrer mudanças urgentes na forma como as Ciências são 

ensinadas. Bonotto e Semprebone (2010) estudam a “educação ambiental e educação 

em valores em livros didáticos de Ciências Naturais”. Analisam três coleções de 

livros didáticos para os anos iniciais e identificam a predominância da visão 

antropocêntrica, sendo a natureza valorizada em função da sua utilidade para o ser 

humano. 

O trabalho de Almeida (2008) tem por temática a seguinte questão: “como se 

posicionam os professores perante a existência e utilização de jardins zoológicos e 

parques afins?” O autor aborda a questão antropocêntrica, ressaltando três 

perspectivas que conceituam a relação homem com a natureza: antropocêntrica, 

ecocêntrica e biocêntrica.  

Na mesma linha de pensamento de Almeida (2008), temos o trabalho de 

Possamai (2010, p.1), que discute “a posição do ser humano no mundo e a crise 



45 
 

 

 

ambiental contemporânea”, dando ênfase a relação do ser humano com a natureza, o 

seu poder e, consequentemente, a responsabilidade que ele tem sobre a mesma. A 

sua pesquisa questiona o paradigma ambiental, baseado em um antropocentrismo 

exagerado e a forma em que vivemos atualmente. Relata que o ser humano é a única 

espécie que pode promover sensíveis alterações no ambiente. Possamai (2010) 

ressalta que: 

A ética ambiental surgiu como uma resposta do homem ao próprio homem, 
é a afirmação que aspectos éticos podem ser aplicados ao outro, e não 
somente ao ser humano. O que precisaríamos seria uma grande mudança 
nesse paradigma, cuja origem se encontra nas Revoluções Científicas e 
Industriais, que nos fizeram acreditar na ideia fantasiosa de um progresso 
infinito, além de colocar o método científico como única ferramenta válida 
na busca do conhecimento. (p. 1) 
 

Em consonância com Possamai (2010), Rolla (2010) destaca que “o ser humano 

é definitivamente o animal que mais transforma o seu ambiente” (p. 1). Este autor 

toma como pressuposto a questão ética na Educação Ambiental, visando um 

equilíbrio ecológico e problematizando questões para serem refletidas na educação. 

Sabe-se que a educação por si só não resolverá os problemas ambientais, mas pode 

influenciar na formação dos alunos tornando-os conscientes de seus direitos e 

deveres, pois é através do conhecimento que nos sensibilizamos para promover 

mudanças significativas em nossas atitudes. O artigo de Rolla (2010) especifica a 

questão da Ética Ambiental através das perspectivas teóricas: antropocentrismo, 

ecocentrismo e ecologismo personalista, buscando descobrir a cosmovisão e o valor 

atribuído a natureza e como o ser humano se percebe em relação a mesma.  

Há vários trabalhos no campo da Educação Ambiental que encontramos ao 

desenvolver a revisão de literatura. Dentre eles destacamos o artigo de Suleiman e 

Zancul (2012), que assinala os temas relacionados ao meio ambiente apresentados em 

livros didáticos de Ciências. A autora explicita em sua pesquisa a Educação 

Ambiental Crítica, afirmando que esta “procura entender a totalidade dos processos 

de transformações sociais em curso e como as redes de poder são produzidas, 

mediadas e transformadas” (p. 293). 

Os autores Silva, Costa e Almeida (2012) corroboram com a mesma linha de 

pensamento de Suleiman e Zancul (2012), pois, abordam questões em torno da 
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história e epistemologia da Educação Ambiental no Brasil apresentando 

pressupostos para o desenvolvimento de uma Educação Ambiental Crítica, 

transformadora e emancipatória. Os autores ressaltam que EA pode vir a ser um 

instrumento e se constituir num recurso possível de transformação da realidade, 

reforçando, incentivando e viabilizando a inserção das discussões ambientais no 

espaço da educação formal e popular com o propósito da “construção de valores, 

conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da realidade de 

vida e atuação lúcida e responsável de atores sociais, individuais e coletivos no 

ambiente (LOUREIRO, 2002, p. 69, apud SILVA; COSTA; ALMEIDA, 2012, p. 119).  

Layrargues (2006) assinala que o debate na Educação Ambiental está voltado 

para a ampliação da esfera da ética, que também é ecológica, através de uma 

transformação cultural. O autor argumenta que a educação tece relações com a 

mudança cultural na dinâmica moral, e com a mudança social na dinâmica político–

ideológica, já a educação ambiental, desde o princípio em que foi concebida, tece 

relações unicamente com a mudança cultural, para se atingir a mudança ambiental. 

Layrargues (2006) concebe “a crise ambiental como uma crise de valores 

civilizatórios, pois seriam os paradigmas culturais e a visão de mundo moderna, os 

elementos fundantes da ruptura na relação humana com a Natureza” (p. 3). 

Sauvé (2005), em seus escritos sobre a Educação Ambiental, trata de suas 

possibilidades e limitações, afirmando que “é preciso reconstruir nosso sentimento 

de pertencer à natureza, a esse fluxo de vida de que participamos” (p. 317). Segundo 

a autora, a “Educação Ambiental leva-nos a explorar os estreitos vínculos existentes 

entre identidade, cultura e natureza e a tomar consciência de que por meio da 

natureza reencontramos parte de nossa própria identidade, de nossa identidade de 

ser vivo entre os demais seres vivos” (p. 317).  

Também analisamos o trabalho de Santiago (2012) que assinala sobre os 

encontros e desencontros entre Ecologia e Educação Ambiental, numa análise da 

produção científica, ressaltando o trabalho de Fracalanza (1992), que em sua tese de 

doutorado já defendia que o modelo vigente de ensino de Ecologia não favoreceria a 

formação de cidadãos ambientalmente conscientes. Santiago (2012) ressalta que a 

Educação Ambiental (EA) para o senso comum pode ser sinônimo de Ensino de 
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Ecologia, mas epistemologicamente esses dois campos têm mostrado imprecisões 

principalmente na forma como a Ecologia foi incorporada à EA, e assim traça a sua 

discussão buscando abordar as pluralidades de concepções e vertentes desta Ciência. 

 Outro artigo que damos destaque é o de Mello e Longhini (2013). O trabalho 

aborda as tendências da Educação Ambiental em Livros Didáticos, nas quais os 

autores consideram a importância do livro didático e a existência de lacunas quanto à 

abordagem da EA na ótica da sustentabilidade. Utilizamos também as contribuições 

de Mello e Trivelato (1999) ao examinarem as concepções de Educação Ambiental no 

cenário brasileiro visando explicitar diferentes linhas de ação e reflexão crítica no 

desenvolvimento dos projetos de educação ambiental.  

Bellini (2002) caracteriza Educação Ambiental como parte da educação 

científica no processo educativo escolar, afirmando que “na escola, com raríssimas 

exceções, vivemos atitudes anticientíficas que solapam a capacidade de 

estabelecermos vínculo intelectual e afetivo com a educação ambiental” (p. 101). A 

autora ressalta que “não podemos educar para o ambiente como a última 

necessidade do planeta, mas como o primeiro ato – solidário – com o planeta e os 

seus habitantes” (p. 107). 

 Para finalizar voltamos a mencionar os trabalhos sobre livros didáticos no 

ensino de Ciências, destacando os autores Megid Neto (2006), Fracalanza e Megid 

Neto (2006; 2003), Güllich et al. (2009), Bizzo (2010), Amaral (1997). Eles estudam o 

processo histórico de desenvolvimento do papel dos livros didáticos no ensino de 

Ciências no Brasil. Denunciam as deficiências e fazem críticas em relação a erros e 

interfaces na produção conceitual de Ciências, apontando soluções para melhoria, os 

valores, as inovações, além de outros fatores que nos levam a pensar sobre a 

avaliação e a qualidade dos livros didáticos de ciências utilizados no país.  

Nas pesquisas sobre LDs, percebemos que há uma preocupação em estudar os 

aspectos históricos, erros e deficiências que os mesmos apresentam no processo de 

ensino e aprendizagem, ocorrendo um crescimento no volume de investigações 

destinadas a essa temática. É preciso perceber se os livros tratam dos encontros e 

desencontros entre a ecologia e a educação ambiental, problematizando ou não essa 
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temática; e se ressaltam os impactos que os homens causam na natureza, 

relacionando-os aos aspectos éticos, os interesses políticos e ideológicos.  

Na prática a EA pode ser um instrumento de transformação da realidade, 

fazendo com que os alunos formem conceitos, construam valores, atitudes e 

habilidades para entender e intervir de forma responsável e consciente no meio em 

que vivem.  A nosso ver, é necessário que os LDs apresentem conteúdos que incitem 

a reflexão e problematizem a crise de valores civilizatórios em que estamos imersos 

na atualidade. Devemos perceber que somos pertencentes à teia da vida e a nossa 

identidade deve ser vinculada com a cultura e a natureza. Com base nessa 

perspectiva, devemos identificar e explorar nos LDs conteúdos significativos que 

propiciem a aquisição de conhecimentos que permitam aos seres humanos 

aprenderem a ter respeito pela vida em sua totalidade. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa está amparada nas abordagens qualitativas de investigação 

educacional como entendida por Bogdan e Biklen (2006), tratando-se da obtenção de 

dados descritivos no contato direto do pesquisador com a situação/fenômeno 

estudado: no caso, o antropocentrismo nos livros didáticos de Ciências do Ensino 

Fundamental I.  

 Para a constituição dos dados buscamos os livros utilizados na região de 

Maracás e Jequié, municípios do sudoeste baiano. Primeiro fizemos um levantamento 

junto às Secretarias de Educação dos municípios de Maracás, Lajedo do Tabocal, 

Itiruçu e Jaguaquara, buscando os livros que foram escolhidos pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2013 e que seriam utilizados nas escolas dos 

respectivos municípios.  

A escolha pelo PNLD de 2013 se deu devido aos livros possuírem data de 

publicação recente, isto é, a partir de 2011, e serem efetivamente utilizados nos 

municípios mencionados. Tais livros correspondem ao PNLD de 2013, 2014 e 2015. 

Feito esse levantamento, fizemos a escolha do grupo de livros analisados. Optamos 

por duas coleções, contendo livros relativos aos anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino 

Fundamental I. Porém, ao fazermos uma busca no portal do Ministério da Educação 

e Cultura (MEC), constatamos que os alunos do 1º ano do ensino fundamental 

recebem apenas livros dedicados às disciplinas de Português e Matemática. Dessa 

forma, os livros do Ensino Fundamental I que contêm conteúdos para o ensino de 

Ciências são produzidos para atender alunos do 2º ao 5º ano.  Com efeito, o propósito 

da pesquisa foi analisar quatro livros de cada coleção selecionada, totalizando oito 

livros.  

Quadro 1 – As coleções didáticas examinadas ao longo da pesquisa. 

COLEÇÕES AUTORES ANO EDITORAS 

Coleção Plural César da S. Júnior; Débora C. de A. Godoy; 
Paulo S. B. Sanches; Sezar Sasson; Sonelise A. 
Cizoto 

2011 Saraiva 

Porta Aberta Ângela Gil; Sueli Fanizzi 2011 FTD 
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 Após a seleção das referidas coleções, estabelecemos um sistema de 

codificação para representá-las no decorrer da análise. Esse sistema de codificação é 

explicitado no Quadro 2. 

 
Quadro 2- Códigos atribuídos para os livros das coleções didáticas examinadas ao longo da 
pesquisa. 

COLEÇÕES Códigos/Anos (2º, 3º, 4º e 5º) 

Coleção Plural CP  2/ CP  3/ CP  4/ CP  5 

Porta Aberta PA 2/ PA  3/ PA  4/ PA  5 

 

Fizemos uma solicitação junto a Secretaria de Educação de Maracás, para 

conseguirmos, com os diretores das escolas municipais a doação dos livros utilizados 

na pesquisa. Salientamos que os livros selecionados são igualmente utilizados nos 

outros municípios das regiões do NRE 22 e 9.3  

A estratégia de coleta e análise de dados está embasada na Análise Textual 

Discursiva (ATD) proposta por Moraes e Galiazzi (2011). A ATD é definida pelos 

autores como: 

(...) um processo auto-organizado de construção de compreensão em que 
novos entendimentos emergem a partir de uma sequência recursiva de três 
componentes: a desconstrução dos textos do “corpus”, a unitarização; o 
estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a categorização; o 

captar o emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada 
(p. 12, grifo nosso). 

 

Pretendeu-se compreender e reconstruir o conhecimento existente sobre o 

tema que será investigado e para isso, utilizamos as etapas da ATD:  i) Desmontagem 

dos textos; ii) Estabelecimento de relações; iii) Captando o novo emergente; e, iv) Um 

processo auto - organizado.  

O pesquisador tem por função definir e delimitar o corpus, que pode ser lido, 

descrito e interpretado, com a construção de uma multiplicidade de sentidos 

                                                           
3 NRE: Núcleo Regional de Educação. O NRE 22 é sediado em Jequié-BA. Possui sob sua área de 

jurisdição 16 municípios da região de Jequié–BA. O NRE 9 é sediado em Amargosa–BA. Possui sob 

sua área de jurisdição 20 municípios da região.  Os municípios de Maracás, Lajedo do Tabocal, Itiruçú 

e Jaguaquara foram desmembrados do NRE de Jequié, pois estão integrados ao Vale do Jiquiriçá. 
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(MORAES; GALIAZZI 2011). Todavia o corpus pode também ser entendido em um 

sentido mais amplo, incluindo além do texto verbal, imagens e outras expressões 

linguísticas. No caso desse trabalho, o “corpus” foi constituído pelos livros que foram 

tomados como objeto de análise, totalizando duas coleções e oito livros de Ciências 

utilizados nos anos iniciais do ensino fundamental nas regiões supracitadas.  

Para o desenvolvimento da análise textual precisamos de um envolvimento 

intenso com as informações obtidas junto ao “corpus”, pois com o aprofundamento 

da análise adentramos detalhadamente nas informações documentais, que passarão 

por um processo de desorganização e desconstrução até chegarmos a uma nova 

ordem estabelecida, atingindo novas compreensões. 

  O processo de desmontagem dos textos, também denominado de “unitarização 

e desconstrução”, consiste em explorar os livros detalhadamente, examinando o texto 

página a página. Assim, analisamos a organização geral, por meio da apresentação 

da obra e do exame do índice de cada livro, observando detalhes da sua estrutura 

geral; analisamos textos verbais e não verbais (esquemas, fotografias, gráficos e 

outras ilustrações) em todos os livros, observando cada detalhe. Para isso, marcamos 

as páginas de interesse para a pesquisa com o post – it e, em cada página marcada, 

grafamos com caneta marca texto trechos que para nós representavam traços4 de 

aspectos antropocêntricos e ambientais encontrados, até chegarmos a unidades 

constituintes. Com esses procedimentos, percebemos preliminarmente “[...] os 

sentidos dos textos em diferentes limites de seus pormenores” (MORAES; 

GALIAZZI, 2011, p. 18). Após a unitarização decidimos como se daria a desintegração 

dos fragmentos do texto pinçados de cada livro didático, que poderiam se constituir 

em unidades de análise de maior ou menor intensidade. Isso representou o que 

Moraes e Galiazzi (2011) denominam de “fragmentação e desintegração”, que fazem 

parte do referido processo de desmontagem dos textos. 

Após, passamos ao estabelecimento de relações existentes entre as unidades 

de análise identificadas na primeira etapa. Este processo deu condições para a 

                                                           
4 Pontos que representam textos verbais e não verbais que possuem marcas antropocêntricas ou 

ambientais, identificadas para cada subcategoria que definimos de acordo com o referencial teórico. 
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formação de algumas categorias definidas a “priori” e outras que emergiram durante 

o processo de análise das diferentes unidades. Conforme os referidos autores 

salientam, “(...) o processo de construção de unidades é um movimento gradativo de 

explicitação e refinamento de unidades de base, em que é essencial a capacidade de 

julgamento do pesquisador” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 19). Para uma melhor 

organização, cada unidade de análise deve ter um título, sendo que este deve 

representar a ideia central de cada unidade.  

Em nosso caso, estabelecemos as categorias por meio de um processo de 

comparação entre os fragmentos (traços) pinçados na primeira etapa de aplicação da 

ATD. As unidades estabelecidas foram definidas da seguinte forma: 

antropomorfismo, nocividade, utilitarismo, algumas outras expressões de 

antropocentrismo e elementos para educação ambiental. Em relação a trechos 

vinculados explicitamente a aspectos de Educação Ambiental, optamos por usar as 

mesmas categorias utilizadas por Mello e Trivelato (1999) que dividem em três 

grupos: i) grupo Conservador; ii) grupo da Ecologia Social; e, iii) grupo da Ecologia 

Política. Mais adiante, no capítulo 4, referente à análise dos resultados II, 

explicitaremos detalhes sobre os referidos grupos. Após isso digitalizamos a 

totalidade dos traços obtidos, separando os conteúdos dos livros por eixos temáticos 

de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), fazendo então 

um agrupamento dos elementos obtidos a partir de cada livro para serem 

organizados em tabelas e gráficos. Os eixos temáticos utilizados foram os seguintes: 

ambiente; ser humano e saúde; recursos tecnológicos; terra e universo.  

Ao final do processo de categorização, entramos na terceira etapa da ATD, 

tentando captar o novo emergente, gerador de uma compreensão renovada do todo, 

surgindo então o “metatexto” que possibilita uma nova combinação interpretativa 

dos elementos construídos nos processos anteriores. Segundo Moraes e Galiazzi 

(2011, p. 32) “os metatextos são constituídos de descrição e interpretação, 

representando o conjunto”, isto é, um metatexto já se configura como “um modo de 

teorização sobre os fenômenos investigados” (p. 32).  

Então passamos a interpretar os dados coletados, construindo um relatório 

para cada livro examinado, com a descrição dos traços antropocêntricos e elementos 
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para educação ambiental encontrados.  Desenvolvemos também, após a descrição 

individual de cada livro, um relato geral sobre os resultados encontrados para cada 

uma das coleções investigadas.  

Finalmente, a etapa da auto–organização dentro da ATD culmina “numa 

produção de metatextos” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 41). Em nosso caso, o 

metatexto resultante é representado pelos próximos capítulos (capítulos 3, 4 e 5), aqui 

apresentados preliminarmente, no qual explicitaremos os resultados obtidos e a 

análise interpretativa com base na literatura utilizada para subsidiar o processo de 

pesquisa. Portanto, Moraes e Galiazzi (2011) assinalam que “esse conjunto de 

movimentos constitui um exercício de aprender em que lançamos mão da desordem 

e do caos para possibilitar a emergência de formas novas e criativas de entender os 

fenômenos investigados” (p. 41). 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DOS RESULTADOS I 

 
Para obter os dados para a pesquisa fizemos uma análise detalhada de cada 

coleção, abordando inicialmente as características gerais, que serão apresentadas 

primeiramente, oferecendo ao leitor uma melhor compreensão do que é explicitado 

em cada livro.  

Depois selecionamos os achados da pesquisa, dividindo-os em categorias 

diversas, destacando aqueles que explicitavam a presença do antropocentrismo. 

Iremos expor aqui algumas dessas categorias, entre as quais, destacamos as 

seguintes: Antropomorfismo, Nocividade, Utilitarismo e algumas outras expressões 

do antropocentrismo. 

Após o processo de categorização das questões antropocêntricas, observamos 

se os livros analisados abordavam questões ambientais e/ou socioambientais. 

Consideramos a presença de traços dessa natureza como necessária para a superação 

de uma abordagem do tipo antropocêntrica. Assim, utilizamos o estudo das autoras 

Mello e Trivelato (1999) que examinou a diversidade de concepções da EA no Brasil, 

criando uma tipologia que nos ajuda na análise dos livros didáticos. Elas utilizaram 

três categorias da EA (grupo conservador; grupo da ecologia social; e grupo da 

ecologia política) e, a partir dessa divisão, procuramos identificar nas coleções 

analisadas exemplos dessas categorias.  

 

3.1 – Características Gerais: 

 
3.1.1 – Coleção CP:  

  

 O livro “CP” de Ciências é uma obra organizada em quatro volumes 

dedicados aos alunos do 2º ao 5º ano; cada volume é dividido em nove unidades.  

Os autores iniciam o livro apresentando informações para os alunos, assim 

destacam o item “como conhecer o seu livro”, informando que na abertura de cada 

unidade há imagens que dialogam com o leitor e este ficará curioso para saber o que 

será trabalhado em cada uma das unidades. Outra seção é “ponto de partida”, isto é, 
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um momento para verificação dos conhecimentos prévios dos alunos em relação aos 

assuntos que serão tratados; apresenta também o “glossário” que explica os 

significados das palavras destacadas no texto. Na seção “ler e compreender” os 

autores apresentam textos, gráficos e imagens que serão lidas pelos alunos e depois o 

professor poderá explorar a compreensão dos mesmos. Na “atividade exploratória” é 

o momento dos experimentos, encontram-se entrevistas e atividades de observação 

para explorar o mundo; “agora é com você” é uma seção dedicada à produção de 

textos, gráficos, imagens e tabelas, utilizando o que os alunos aprenderam para fazer 

novas descobertas.  

Os autores também informam que nas fotografias há uma “silhueta” 

indicando dados sobre a altura e comprimento do ser vivo adulto e que há “selos” 

com informações sobre o tamanho e cores dos elementos de cada ilustração. Na seção 

“compartilhando” há a proposição de atividades em grupo para serem 

desenvolvidas e apresentadas em sala de aula. Por fim, na seção “recordando”, os 

alunos organizarão o que aprenderam e apresentarão quais são as suas dúvidas. No 

final de cada unidade existe uma seção dedicada a “sugestões”, isto é, 

recomendações de livros, artigos de revistas, vídeos, filmes, músicas e endereços na 

internet e o “mundo plural”, onde os alunos conhecerão os costumes, brincadeiras ou 

modos de viver de outros povos e lugares do Brasil e do mundo. 

O livro do 2º ano apresenta os conteúdos da área das Ciências da Natureza, 

incluindo temáticas sobre saúde, animais, plantas, seres humanos no ambiente, ar, 

fogo, luz e calor. O livro é finalizado com uma unidade dedicada ao Planeta Terra.  

O livro do 3º ano focaliza as temáticas: saúde, corpo humano, plantas, animais, 

alimentação, água, misturas, materiais e energia, sistema solar. Os conteúdos 

abordados no livro do 4º ano são: digestão, corpo humano, saneamento básico, meios 

de transporte, florestas e matas, pantanal, solo e Planeta Terra. Para o 5º ano são 

propostas as seguintes temáticas: corpo humano, reprodução, meio ambiente, som e 

luz, biodiversidade, energia elétrica e origem do Universo. 

 

 

 



56 
 

 

 

3.1.2 – Coleção PA: 

 

A Coleção “PA” de Ciências é obra organizada em quatro volumes dedicados 

aos alunos do 2º ao 5º ano; cada volume se divide em nove unidades. As unidades 

iniciam as abordagens dos temas por meio de questionamentos para os alunos, na 

intenção de fazer um levantamento prévio dos conhecimentos que eles sustentam. 

No início os autores apresentam o livro para os alunos, afirmando que a 

coleção, “abrirá as portas do universo científico” (p. 3), esclarecendo que “aprender 

Ciências significa observar, pesquisar e investigar com atenção questões que 

envolvem fenômenos da natureza e os seres vivos em constante relação com o 

ambiente” (p. 3), garantindo que estas ações farão parte da aprendizagem e que 

textos informativos, poemas, letras de músicas, experimentos e brincadeiras estarão 

presentes nos livros para despertar a curiosidade e o desejo de aprender.  

Após a carta informativa sobre o livro, os autores apresentam o “sumário”, o 

glossário, leituras indicadas aos alunos, Centros e Museus de Ciências no Brasil, sites 

recomendados e bibliografia.  Os autores também fazem a descrição das diversas 

seções presentes na coleção: descobrindo palavras; sua vez; em dupla; em grupo; 

mãos à obra; fique sabendo; para se divertir; ler para; dica de saúde; avanços da 

ciência; investigando e experimentando; recordando ideias; e você já leu? 

O livro do 2º ano apresenta os conteúdos da área das Ciências da Natureza 

incluindo temáticas sobre: Percebendo o mundo (enfocando os órgãos dos sentidos); 

prevenindo doenças (doenças: sintomas e prevenção); seres vivos e seres não vivos; 

animais de todo tipo; o mundo vegetal; água, ar e solo; cuidando do ambiente em 

que vivemos; transformando materiais; planeta terra e outros astros. 

O livro do 3º ano apresenta os seguintes conteúdos: ampliando os 

conhecimentos sobre a Terra e Universo, incluindo temáticas sobre: Terra e Universo; 

vento: uma fonte de energia; importância do solo; água e saúde; separação dos 

materiais de uma mistura; preservação do ambiente; estudando os seres vivos; como 

os seres vivos se reproduzem; conhecendo o corpo humano. 

No livro do 4º ano os alunos aprendem sobre a importância de termos uma 

alimentação equilibrada para a saúde do corpo; são ampliados os conhecimentos 
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sobre princípios da Física e da Química, por meio do estudo sobre a água e suas 

propriedades e estados físicos; os elementos do ambiente: ar, seres vivos, funções das 

plantas, e a origem da Terra. Dessa forma as unidades são divididas em nove partes, 

sendo elas: Unidade 1 - alimentação; Unidade 2 - composição e propriedades da 

água; Unidade 3 - cuidados com o solo; Unidade 4 - as características da atmosfera 

terrestre; Unidade 5 - classificação dos vertebrados e invertebrados; Unidade 6 - 

funções vitais das plantas; Unidade 7 - relações alimentares dos seres vivos; Unidade 

8 - tratamento do lixo; e Unidade 9 - investigando o passado. 

O livro do 5º ano faz um aprofundamento dos estudos a respeito do Planeta 

Terra, levando os alunos a refletir sobre a sobrevivência dos seres vivos. Para isso, 

problematiza questões sobre a importância da água, as ações e a interferência dos 

seres humanos em relação ao ar, solo, ecossistema e ambiente. Explora o 

conhecimento sobre o corpo humano e os materiais na perspectiva da Física. 

Os conteúdos estão organizados de acordo com os eixos temáticos propostos 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Ciências Naturais que são: 

Ambiente; Ser humano e Saúde; Recursos Tecnológicos; Terra e Universo. Destarte, o 

papel das Ciências Naturais segundo o autor do livro, “é o de colaborar para a 

compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como indivíduo 

participativo e parte integrante do Universo” (BRASIL, 1997, p. 15).  

 

3.2 – Análise Conjunta das Coleções CP e PA: 

 

Agora, ancorados pela metodologia da ATD, começaremos a destacar os 

dados obtidos por meio das categorias que foram emergindo após o processo de 

unitarização desenvolvido de modo a “interpretar e isolar ideias elementares de 

sentido sobre o tema investigado” (MORAES; GALIAZZI, 2006, p. 123). Os autores 

assinalam que “o processo de análise textual discursiva é um constante ir e vir, 

agrupar e desagrupar, construir e desconstruir” (p. 122). Assim, procuramos seguir 

este processo, explorando cada página das coleções estudadas, fazendo uma leitura 

cuidadosa, observando cada detalhe, construindo e assumindo as nossas 

interpretações.  
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Os textos analisados foram destacados, desconstruídos, depois organizados 

para surgimento de novas combinações, sentidos e compreensões. Diversas vezes 

voltávamos aos fragmentos dos textos verbais e não verbais, buscando novos 

significados nas ideias apresentadas, dessa maneira, o todo passou a se constituir e a 

se integrar de uma forma diferente da existente em cada livro didático analisado. 

Como foi dito, nessa fase inicial de análise, dividimos os achados em categorias para 

expressar formas diversas de explicitação dos traços de antropocentrismo. Essas 

categorias são as seguintes: Antropomorfismo, Nocividade, Utilitarismo, outras 

expressões de Antropocentrismo. 

 

3.2.1- Antropomorfismo: 

 
 Mattos (2013) define antropomorfismo como algo “derivado da 

combinação das palavras gregas ‘antrophos’ (humano) e ‘morphé’ (forma)” (p. 59), 

sendo termo criado para identificar representações em variados aspectos: “artístico, 

literário, simbólico, psicológico, antropológico, histórico, cultural e religioso” (Idem, 

p. 59). Essas representações são uma forma do ser humano de se auto-representar, 

construindo associações com elementos não humanos como animais, plantas, pedras 

entre outros (MATTOS, 2013).  

Güllich, Kierepka e Hermel (2012) chamam o antropomorfismo de 

‘hominização’, definindo essa “categoria por atribuir características humanas a 

outros seres vivos” (p. 6). O autor assinala em seu artigo “interfaces da pesquisa 

sobre o livro didático de Ciências”, publicado no ano de 2009, que a confusão da 

terminologia da hominização é “decorrente da visão antropocêntrica de Ciência, 

muito comum à [nossa] área do conhecimento” (p. 7, grifo nosso). 

Na Coleção CP, ao abordarem os conteúdos de ciências, os autores se 

apropriam de recursos que fazem parte do imaginário das crianças, utilizando 

metáforas; e os professores, ao exporem para os alunos esses conteúdos, tendem a 

construir formas simplificadas para facilitar a aprendizagem, no qual o conhecimento 

científico passa a ser apresentado numa linguagem reducionista. As imagens 

transmitem mensagens e, assim, se faz importante a sua análise, pois elas também 
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possuem função cognitiva. Tanto nos textos verbais quanto nos não verbais é preciso 

ter cuidado para que o professor não cometa erros conceituais e se distancie das 

teorias científicas. Tamir e Zohar (1991) ressaltam que: 

Muitos pesquisadores advertem que o uso de explicações antropomórficas 
no ensino pode ser perigoso, confundindo os alunos que poderiam acreditar 
que, mais que uma forma de expressão, a explicação antropomórfica é 
legítima e corresponde ao entendimento científico daquela questão (apud 
LOPES; SALOMÃO, 2009, p. 5). 
 

 Nos livros analisados pudemos observar a presença de diversos traços 

antropomórficos. Neles os animais são representados como personagens dos 

conteúdos apresentados e suas ações e comportamentos são claramente 

humanizados.  Notamos que nos livros da Coleção CP, os animais têm casas, roupas, 

sapatos, conversam, ouvem músicas, tomam banho e vão ao médico, entre outros 

comportamentos de natureza humana. Vejamos alguns exemplos: 

 No processo de representação visual da unidade 1, “Eu, você e todos nós”, no 

LD CP 2 (p. 15), notamos a representação humana no ratinho tomando banho; ela é a 

mesma que é realizada pelo garoto. A partir da ilustração, o que podemos inferir é 

que no imaginário infantil as crianças tenderão a estruturar uma imagem 

romantizada do rato (Figura 1).  

Supomos que seria positivo a abordagem de questões lúdicas para facilitar a 

aprendizagem, aguçar a imaginação literária e poética, envolvendo os estudantes 

desse nível de ensino que seria crianças na faixa estaria de 7 a 8 anos, mas ao mesmo 

tempo devemos observar como os conceitos científicos estão sendo disseminados nos 

livros didáticos. 
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Figura 1 - Ratinho tomando banho. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: LD CP 2, p. 15, 2011. 

 

Observamos que, apesar do texto contido na figura tratar-se de uma poesia, é 

transmitido para as crianças a ideia de que o rato tem o mesmo comportamento dos 

seres humanos; além disso, no exercício que vem abaixo da poesia (item 3) é 

solicitado para que os alunos indiquem quais ações outros animais também fazem. 

Neste caso, na lista de ações proposta pelos autores estão diversas ações exclusivas 

de seres humanos: escrever, plantar, costurar, cozinhar os alimentos, planejar o 

futuro, falar. A esse respeito perguntamos, qual é o sentido de propor aos alunos um 

exercício com esse conteúdo? 

Já no LD PA 2, (p. 18) é apresentada uma música “A barata” para explorar o 

conteúdo “os sons e a importância da audição”. Notamos que a letra enfoca o 

antropomorfismo, pois a “barata diz que têm” muitos objetos utilizados pelos seres 

humanos: “sapato de fivela, saia de filó, anel de formatura etc.” Confirmando os 

estudos de Contenças (1999, apud BELLINI, 2006) que salienta as metáforas nos 

livros didáticos de retórica forçada, se afastando dos conteúdos originais, visando 

apenas o entusiasmo, interesse e a persuasão dos alunos do que introduzi-los na 
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cultura científica. E essas metáforas usadas como argumentos cognitivos possibilitam 

um discurso estilístico com conotações que facilitam a concepção antropomórfica. 

No livro CP 4 é apresentado uma fábula “A lebre e a tartaruga” (p. 124) como 

texto preparatório para a abordagem do conteúdo “movimento e velocidade”. Neste 

trecho, há uma imagem mostrando a ‘lebre e a tartaruga’ conversando. Detalhe: a 

lebre está usando tênis. O livro PA 3 (p. 40) apresenta a história do Gato de Botas e 

mostra a figura de um gato e de um homem com vestimentas semelhantes, igualando 

o gato a um trabalhador? Os autores utilizam-se desta história para tratar a temática 

“Vento: uma fonte de Energia”. 

 
Figura 2 – Vento: Uma fonte de Energia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: LD PA 3, 2011, p. 40. 

 

 Sabe-se que a fábula é um gênero textual que faz parte da literatura popular e 

no qual os animais são personagens simbólicos que pensam, agem e têm sentimentos 

como os seres humanos, sendo que esses são “associados a representações caricatas 

de virtudes e defeitos das pessoas, sendo simbolizados por diferentes aspectos: 

poder, astúcia, força, vaidade, inteligência e ingenuidade” (MATTOS, 2013, p. 81).  

Em seguida, na Figura 3, para continuar a discussão sobre “movimento e 

velocidade”, encontramos ratos, baratas e caracóis retratados com comportamentos 

similares aos humanos (LD CP 4, p. 127). Neste caso, os animais estão envolvidos 

numa competição onde ratos e baratas torcem pelos caracóis.  
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Figura 3 – Charge dos caracóis. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Fonte: LD CP 4, 2011, p. 127. 

 

Na tirinha acima (Figura 3), acreditamos que a situação proposta pelos autores 

é inadequada, pois além de termos uma situação de antropomorfismo, o tipo de 

exercício proposto para os alunos não estabelece relações claras com o conteúdo 

“velocidade” que vinha sendo desenvolvido na unidade. Observamos também que 

os questionamentos propostos abaixo da figura não estão relacionados com a ideia de 

“velocidade”, mas sim, com pormenores associados aos apelidos atribuídos aos 

caracóis.  

Vejamos outro exemplo de antropomorfismo exposto no livro didático CP 5, 

com a explanação temática “de onde vêm os bebês” por meio de tirinhas. 

 
Figura 4 - Charge de onde vêm os bebês. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: LD CP 5, 2011, p. 27. 
 

Na Figura 4, fixada na página anterior, notamos que é apresentada na tirinha 

um tigre conversando com um garoto e pensando na temática “de onde vêm os 

bebês”. Apesar da disseminação do antropomorfismo nas histórias em quadrinhos e 
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nas publicações literárias esta prática ser frequente, e pelo fato das crianças 

compreenderem com mais facilidade os conteúdos no qual aparece esse gênero 

textual, os professores no momento da explanação em sala de aula, precisam 

diferenciar para os alunos o real do imaginário para que eles não aprendam Ciências 

de forma equivocada. 

Na unidade 4 do livro PA 2, (p. 57) “animais de todo tipo”, em situação 

semelhante a anteriormente apresentada, temos o texto poético de José Paulo Paes, 

que diz que “um passarinho conta para alguém sobre os animais, fazendo fofoca da 

ostra, cobra, arara, leão marinho e foca” (Figura 5). Conforme assinala Mattos (2013), 

os homens sempre utilizam a linguagem para humanizar tudo o que rodeia, dando 

características, defeitos, qualidades entre outras atribuições a “qualquer outro ente 

animado, inanimado ou abstrato” (p. 59). 

 
Figura 5 – Animais de todo tipo. 
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: LD PA 2, 2011, p. 57. 
  

Em resumo, considerando toda coleção CP, observamos durante a análise a 

presença de pelo menos 14 traços antropomórficos encontrados nos livros do 2º, 4º e 

5º ano, sendo estes referentes a textos, imagens e exercícios; no livro do 3º ano não 

foram encontrados indícios desse tipo de situação. Já na coleção PA, detectamos 

cinco traços antropomórficos, localizados nos livros do 2º e 3º ano; nos livros do 4º e 

5º ano não foram detectados traços nessa modalidade.  

Com efeito, observamos que os livros didáticos utilizam o antropomorfismo 

para expor temas científicos em sala de aula. E ao finalizar a análise da categoria do 

antropomorfismo realizada nas coleções CP e PA surgiu uma dúvida a ser 

respondida: já que os autores estão fixando esses elementos como parte do conteúdo 

dos livros, como poderíamos problematizar essas noções, sem deixar de empregá-las 
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como elementos úteis para quebrar a aridez do discurso científico proposto nos 

livros? 

 

3.2.2 – Nocividade: 

 

Culturalmente os insetos são vistos pelas pessoas como feios, nojentos e 

causadores de doenças. “A palavra inseto, vem do latim ‘insecto’ que significa 

atormentador, molestador ou ainda perseguidor, em virtude do hábito de muitos 

insetos perseguirem as pessoas por seus costumes hematófagos, como mosquitos, 

percevejos, pulgas etc.” (SOARES, 1993, apud TRINDADE; SILVA JÚNIOR; 

TEIXEIRA, 2012, p. 43). Esse ideário é reproduzido nas escolas, inclusive nas aulas de 

Ciências. 

Dessa maneira, a terminologia ‘inseto’ é carregada de conotação depreciativa, 

como é explicitado em dicionários, enciclopédias, dando o significado de 

“porqueiras”, “imundícies” e “vermes” (TRINDADE; SILVA JÚNIOR; TEIXEIRA, 

2012, p. 39). Essa retórica é reproduzida nas escolas, sendo que os estudantes passam 

a sustentar uma visão com predominância pejorativa em relação à maioria desses 

organismos (Idem, p. 37).  

 Souza e Souza (2005, p. 6) afirmam que as “ideias pré-concebidas são 

obstáculos que prejudicam a capacidade de absorver novos conhecimentos e 

informações sobre o assunto em questão”. Observamos que há exageros na maneira 

como são abordados alguns animais e plantas.  

Isso pode gerar, no imaginário das crianças, a ideia de que a natureza é hostil, 

habitada por seres perigosos e assustadores, reforçando assim uma visão 

antropocêntrica sobre a natureza e sobre parte dos seres vivos (RAZERA; 

BOCCARDO; SILVA, 2007). Dessa maneira, as reações aversivas em relação aos 

insetos são construídas pelas pessoas, já que elas conhecem somente os danos que os 

insetos causam a humanos, desconhecendo a potencialidade desses animais para o 

meio ambiente. Costa Neto (2003, p. 2) ressalta que “por razões estéticas e 

psicológicas muitos insetos são considerados animais nocivos, sujos, transmissores 
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de doenças e vistos como pragas. A abelha melífera, Apis melífera, seria uma 

exceção”.  

No caso dos livros analisados (Coleções CP e PA), notamos exemplos similares 

aos encontrados na literatura. Os livros difundem a ideia de que devemos combater e 

nos livrar dos animais que causam transtornos para os seres humanos. De acordo 

com o exposto por Morri (1990, apud PAIXÃO, 2001, p. 25) “as relações 

homem/animal nunca foram simples”, pois ao longo da história os animais foram 

“observados, admirados, exaltados, transformados em símbolos, deuses e demônios, 

inspiraram o medo, a crueldade, a fé, a benevolência se tornaram caça, caçadores, 

amigos e inimigos, e também foram amados e destruídos” (Idem, p. 25). Observamos 

que os LDs utilizam de uma única palavra “animal” para caracterizar seres bastante 

diferentes, e para seres não humanos, demarcando dois grupos homem/animal, 

causando uma ruptura da natureza (PAIXÃO, 2001). 

 Um bom exemplo localiza-se na página 30 do livro CP 2: os autores afirmam 

que as baratas, moscas e ratos transmitem micróbios que causam doenças, 

focalizando esses animais como nocivos. Entretanto, essa ideia de nocividade, 

embora possa ser plausível, precisa ser analisada com mais cuidado, pois baratas, 

moscas e ratos também desempenham importantes funções na dinâmica ambiental-

ecológica. Porém, essa dimensão é ocultada tanto no livro CP 2, quanto na coleção 

como um todo. Como observamos na Figura 6.       

 
Figura 6 - Limpeza da casa.                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: LD CP 2, 2011, p. 30. 

Continuando a discussão da Figura 6, destacamos a presença antrópica dos 

animais que vêm para cidade por causa dos predadores, mudanças nos ecossistemas 
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e pela disponibilidade de alimentos. Não enxergamos que a vinda para a cidade é 

resultante da atuação humana sobre a própria natureza, por meio das modificações 

nos ambientes naturais. Dessa forma Santos (2000) ressalta que: 

[...] aranhas, escorpiões, piolhos, baratas, vermes, cobras, sapos, lagartixas, 
tubarões, morcegos, entre vários outros animais considerados feios, 
nojentos, escorregadios, transmissores de doenças, perigosos, venenosos, 
sujos etc., dificilmente são considerados “dignos” de sobreviverem – as 
nossas aulas, livros didáticos e científicos, as narrativas dos filmes de 
história natural [...] os filmes de cultura popular de grande circulação 
(Tubarão, Aracnofobia, Anaconda, Piranhas), as revistas de divulgação 
científica, entre outros produtos e práticas culturais, não contribuem para 
tais representações acerca destes animais? (p. 20). 

 

 Nesse sentido, consideramos que a escola é responsável pela disseminação de 

valores materializados em suas práticas, revelando contradições em relação ao 

tratamento ministrado para o meio ambiente. No livro CP 3, animais como 

escorpiões, cobras, aranhas são retratados apenas como se fossem peçonhentos e 

inoculadores de veneno, mas o texto não explica a atuação desses animais nos 

ecossistemas. Santos et al. (1999) ressaltam que “tudo o que é venenoso possui as 

propriedades ou efeitos de um veneno. Todos os animais possuem uma forma de 

proteção: garras, dentes e alguns venenos” (p. 41).  Destacamos, na Figura 7, um 

exemplo para ancorar nossa discussão. 

 
Figura 7 - Acidentes com plantas e animais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: LD CP 3, 2011, p. 20. 
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Na figura 7 os autores abordam plantas e animais venenosos que podem 

ocasionar acidentes, por meio da constatação de que plantas e animais são perigosos. 

Santos et al. (1999) continuam a explicação informando que há dois tipos de animais 

venenosos: “peçonhentos e não peçonhentos”; e esclarecem que “peçonha é uma 

substância venenosa, normalmente secretada por alguns animais (serpentes, 

escorpiões, abelhas ou aranhas) e transmitida à presa ou a um inimigo” (p. 42). 

Nas coleções analisadas encontramos mais aspectos envolvendo a ideia de 

nocividade, seja com animais ou plantas. Dessa forma, detectar e corrigir as 

contradições e equívocos dos livros é função dos professores de Ciências e dos 

próprios autores dos livros didáticos. Souza e Souza (2005) assinalam que a temática 

ambiental “animais peçonhentos” é complicada para se trabalhar e isso é um 

consenso entre os professores. Mas, para os autores, é um momento enriquecedor 

para que a temática seja problematizada no processo de ensino-aprendizagem: “um 

forte pretexto para demonstrarmos os paradigmas contidos nas Ciências da 

Natureza” (p. 9). 

Há um equívoco cometido pelo livro CP 3 quando informa para os alunos a 

classificação dos artrópodes. Os autores afirmam que “todos os escorpiões injetam 

veneno” (Figura 8), enfocando mais uma vez os animais peçonhentos discutidos 

anteriormente, caracterizando-os exclusivamente por meio de traços de nocividade 

atribuídos genericamente aos escorpiões. Porém, nem todos os escorpiões possuem 

veneno, a maioria “não representa perigo para o homem por ter veneno 

suficientemente forte apenas para matar pequenos artrópodes que lhe servem de 

alimento” (SILVA et al., 2005, p. 14). Os autores ressaltam que quando um desses 

escorpiões pica um homem, ocasiona apenas dor local e a sensação de mal-estar: “a 

maioria produz uma reação semelhante à da ferroada da abelha, que é muito 

dolorosa, embora geralmente não ofereça perigo de morte” (CENEPI, 1992; 

ANTUNES; TAKEBAYASHI, 2003; apud MARTINS et al., 2008, p. 3). 
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Figura 8 - Artrópodes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LD CP 3, 2011, p. 78. 

 

Silva et al. (2005) afirmam que apenas cerca de 25 espécies de escorpiões no 

mundo, possuem veneno altamente tóxico, afirmando que “das 86 espécies de 

escorpiões conhecidas atualmente no Brasil, apenas seis, pertencentes ao gênero 

Tityus, são causadoras de acidentes graves com humanos” (p. 14).  Brasil (2009) 

informa que existem cerca de 1600 espécies de escorpiões em todo o mundo e, dessas 

espécies, apenas 25 são consideradas de interesse para saúde, por possuírem veneno 

altamente tóxico (p. 9). Portanto, não é aceitável a ideia disseminada nos livros de 

que todos os escorpiões são peçonhentos.  

Interessante é que no imaginário ou na cultura popular as cobras, aranhas, 

escorpiões e algumas plantas têm ação prejudicial contra o homem. Os autores dos 

livros não trazem informações sobre o papel dessas plantas e animais na natureza e 

nem explicam a função adaptativa de estruturas como espinhos, líquidos leitosos, 

ferrões etc. Não são explicitadas informações de que nem todas as cobras, escorpiões 

e aranhas são venenosos e se possuem peçonha ou não. Também não são 

apresentados conteúdos para problematizar o conhecimento dos alunos a respeito da 

relevância dessas plantas e animais para o equilíbrio ambiental. Neste sentido, seria 

interessante que os livros didáticos e/ou os professores desenvolvam atividades que 

para os alunos o que são animais peçonhentos, sobre os artrópodes e plantas que têm 

veneno, informando o papel ecológico e o porquê das adaptações encontradas nesses 

seres vivos.  
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 No livro PA (p. 101), há um subtítulo assinalando a ideia de que “plantas (...) 

podem prejudicar a saúde”, como no exemplo encontrado na coleção CP e mostrado 

na Figura 7 (p. 67). No LD PA, na página 102 é apresentado um texto que passa a 

ideia de que existem plantas que causam perigo para os seres humanos. Além disso, 

esse trecho reforça que a função vital das plantas é envenenar as pessoas, causar 

urticárias e todo tipo de inconveniência (Figura 9). 

 
 Figura 9 – Funções vitais das plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
                                
 
 

 
Fonte: LD PA 4, 2011, p. 102. 

 
 

Os autores continuam a explanação da unidade temática “funções vitais das 

plantas”, de tal sorte que no item “plantas que podem prejudicar a saúde”, oferece 

para o leitor uma dica de saúde, informando que o “pólen é uma das principais 

causas de alergias respiratórias”. O pólen é importante para o ambiente, pois se 

constitui como alimento para muitos insetos, principalmente para as abelhas 

(contribuindo para o desenvolvimento e reprodução da colônia), sendo que seu valor 
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nutritivo varia de acordo com cada planta. Também é através da polinização que as 

flores são fecundadas. Então, a polinização é essencial para a manutenção da 

biodiversidade e das espécies.  Notamos que o livro não descreve novas informações, 

sobre a função reprodutiva e alimentícia do pólen, dando a impressão de que os 

‘pequenos grãos’ só causam problemas. Podemos constatar as informações relatadas 

na Figura 10. 

 
Figura 10 – Texto: Funções vitais das plantas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: LD PA 4, 2011, p. 103. 

 

Em resumo a questão da nocividade foi encontrada em menor quantidade na 

Coleção CP, com presença detectada nos livros do 2º e 3º ano. Não identificamos esse 

tipo de traço nos livros do 4º e 5º anos. O mesmo ocorre na Coleção PA, com traços 

detectados apenas nos livros do 3º e 4º ano. Não foram encontrados traços nos livros 

adotados referentes aos 2º e 5º anos. 

 Enfatizamos que a visão antropocêntrica permeia os livros didáticos 

analisados. Seus textos tendem a rotular genericamente os animais como nocivos ou 

benéficos, em função de potenciais relações com a espécie humana, considerando 

apenas critérios baseados em noções de nocividade e utilidade: é o caso da abelha 

que mesmo possuindo peçonha é vista como um animal útil ao homem, pela sua 

produção de mel.  

A respeito da abordagem dos insetos na escola, quase sempre são seres 

representados de forma fragmentada e desassociada do ambiente; os livros didáticos 

não conseguem mostrar os insetos em sua integralidade, representando-os apenas a 
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partir de descrições morfológicas e taxonômicas, ou seja, mostram as características 

corpóreas e sua classificação dentro do grupo dos artrópodes, sem compreendê-los 

numa perspectiva ecológica. Dessa forma, rompe-se o vínculo insetos - ambiente, no 

qual esta classe passa a ter um significado reducionista e suscetível a interpretações 

ancoradas no antropocentrismo (TRINDADE; SILVA JÚNIOR; TEIXEIRA, 2012). 

É preciso refletir sobre a atribuição de valores à natureza, repensarmos os 

textos fixados nos livros didáticos de Ciências e pensarmos na maneira como estamos 

explicando e ensinando Ciências nas salas de aulas. Vasconcelos e Souto (2003) 

ressaltam que no processo de ensino e aprendizagem deve-se atentar para a 

linguagem utilizada e as contradições existentes entre os conceitos apresentados, pois 

nem todos os autores têm a preocupação de inserir novas abordagens nos livros 

didáticos.  Os autores ainda assinalam que o “estudo da interação inseto-homem 

requer exemplos atualizados que reflitam não apenas o caráter “nocivo” dos insetos, 

mas também sobre os “benefícios” que o inseto oferece ao homem e ao ambiente”. (p. 

96).  

 Nesse sentido, os primeiros anos do ensino fundamental I, são de suma 

importância para a “futura formação científica do sujeito, na qual as crianças dão 

seus primeiros passos na educação científica escolar” (MEGID NETO, 2014, p. 122). 

No processo de ensino e aprendizagem de Ciências os alunos devem ser defrontados 

com os problemas e resolvê-los, dessa forma a alfabetização científica deve se 

construir como um processo que permita aos alunos “ler, compreender e expressar 

opinião sobre assuntos que envolvam a Ciência” (DELIZOICOV; LORENZETTI, 

2008, p. 03).  

Entretanto, os alunos estão aprendendo ideias equivocadas sobre as relações 

das pessoas com os outros seres vivos. A nosso ver, é necessário que os alunos 

aprendam a fazer conexões críticas entre os conhecimentos sistematizados trazidos 

pelos livros didáticos, com os assuntos do cotidiano e da vida em sociedade, 

aplicando assim os conceitos científicos básicos.  

De acordo com Delizoicov e Lorenzetti (2008) a alfabetização científica para as 

séries iniciais deve ser entendida para além do vocabulário, preocupando-se com a 

apropriação de esquemas conceituais e procedimentais, acrescentando compreensões 
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sobre a Ciência, a história das ideias científicas, a natureza da ciência e da tecnologia 

e o papel dessas atividades na vida em sociedade, sendo uma alfabetização científica 

multidimensional, no qual as pessoas possam adquirir, explicar e aplicar os 

conhecimentos na resolução de problemas. 

 

3.2.3 – Utilitarismo: 

 

  O utilitarismo é uma noção fortemente arraigada entre as pessoas, sendo que 

essa é uma tendência presente desde o surgimento da humanidade. Junqueira e 

Kindel (2009) ressaltam que a postura utilitarista não leva em consideração as “visões 

mais sistêmicas ou ecológicas da existência dos seres vivos e não vivos” (p. 154). 

Para Martins e Guimarães (2002, p. 4) “a concepção de homem como ser 

‘superior’ pode ser percebida a partir da ênfase dada às utilidades dos animais e dos 

vegetais”. Quando nos debruçamos sobre a análise das coleções CP e PA, notamos 

abordagens sobre o que “nós” aproveitamos e utilizamos dos seres vivos e do meio 

ambiente como um todo, seja para enfeitar nossa casa, na fabricação de móveis, 

remédios, chás, tecidos, na utilização do ar, da água, do solo, dos animais, entre 

outros aspectos observados. Em vários momentos, está presente a perspectiva do 

domínio e poder dos seres humanos sobre a natureza. 

A presença utilitarista foi percebida nos diversos livros, incentivando os 

alunos a seguirem os seus próprios interesses. Dessa maneira, devemos perceber e 

ensinar que o ambiente possui valor imprescindível e incalculável, que devemos 

aprender a preservá-lo e não o ter apenas como mais um bem que podemos 

“explorar”, retirando utilidades em favor da humanidade. Vejamos agora, alguns 

exemplos de utilitarismo identificados nas coleções analisadas. 
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Nas Figuras 11 e 12 das coleções CP e PA é perceptível o valor atribuído às 

plantas e flores, quando os livros apontam que as plantas são cultivadas para nossa 

alimentação e que elas também enfeitam nossas casas e jardins, deixando o ambiente 

esteticamente mais interessante. 

Na unidade 5 do livro PA 2, p. 77, (Figura 13), temos também um exemplo do 

valor atribuído as plantas. Os autores propõe uma atividade para os alunos, no qual 

devem observar as fotos e responder de que maneira as plantas estão presentes na 

vida dos seres humanos; em vermelho, os autores colocam informações para os 

professores salientarem em aula que as plantas estão presentes na alimentação, na 

decoração das casas, nos parques etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 -  Plantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: LD CP 2, 2011, p. 107. 

Figura 12 – Texto: O Mundo vegetal.  

Fonte: LD PA 2, 2011, p. 82. 
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Figura 13 – O Mundo vegetal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fonte: LD PA 2, 2011, p. 77. 

 

 Notamos na unidade 5 do livro PA 2, referente ao “mundo vegetal”, o 

utilitarismo se expressando nas páginas 77 a 90, seja em imagem, texto e exercícios. 

Os autores afirmam que “beterraba, cenoura, mandioca ou macaxeira são exemplos 

de raízes usadas na nossa alimentação” (PA 2, p. 79); o caule, “da batata, palmito e 

cana de açúcar são exemplos de plantas cujos caules, com reserva nutritiva, são 

usados pelo ser humano” (Idem, p. 80); “As folhas estão muito presentes na vida dos 

seres humanos. Alface, almeirão, rúcula, escarola, couve, espinafre, mate e erva 

cidreira são exemplos de plantas em que as folhas são usadas na culinária” (Idem, p. 

81). Frutos: “além de serem comidos ao natural, os frutos podem se transformar em 

deliciosos sucos ou geleias” (Idem, p. 83).  

Em continuação, na página 83, na seção “sua vez”, é questionado no item 2: 

“Há uma semente rica em nutrientes muito utilizada em nossa alimentação. Sabe 

qual é? Os autores colocam a reposta para os professores assinalando que a semente 

é o feijão. Para finalizar a discussão da unidade, os autores abordam que “o mundo 

vegetal também precisa ser cuidado. “A preservação da natureza é fundamental para 

nossa sobrevivência” (Idem, p. 90). Concluindo sugerem leitura do texto “Plantas” 
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para mostrar que “as plantas são muito úteis: elas dão frutas, legumes, algodão até 

material para fazer papel como o deste livro”.  

No livro PA 3 também encontramos traços utilitaristas na Unidade 7, 

“Estudando os seres vivos”, quando são trabalhados os produtos de origem animal e 

vegetal. Neste ponto o texto assinala: “Vimos que os reinos animal e vegetal 

apresentam uma diversidade de seres. Por esses reinos terem características tão 

diversas, o ser humano, desde muito cedo em sua história, aprendeu a se utilizar 

deles extraindo grande variedade de matéria prima” (PA 3, p. 115). Depois são 

apresentadas figuras de bolsas, sapatos, alimentos e a origem desses produtos 

(Figura 14). 

 
Figura 14 – Preservação do ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
  
 
 
 

   
Fonte: LD PA 3, 2011, p. 115. 
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De acordo com Guimarães (2000) se pensarmos o meio de forma utilitarista 

estamos contribuindo para a desnaturalização da humanidade e para a crise 

ambiental que vivemos hoje.  

Na Unidade 5 - Livro CP 5, no item sobre “Cerrado, Caatinga e Pampas” 

encontramos, na página 80, mais um exemplo pautado na perspectiva utilitarista 

envolvendo a flora e a fauna e o bioma do Cerrado. 

 
Figura 15 -  Texto: Espécies de plantas. 

 

 
 

 
 

Fonte: LD CP 5, 2011, p. 80. 
 

No exemplo da Figura 15, observamos que as informações disseminadas para 

os alunos a respeito das 10 mil espécies de plantas do cerrado se referem ao emprego 

para o uso humano na produção de cortiça, óleos, fibras; além do uso na produção de 

alimentos e artigos medicinais, ou seja, o Cerrado é apresentado pelo seu valor 

associado aos interesses humanos.  

O texto não explora as riquezas e importância desse bioma para o equilíbrio 

do meio ambiente. Segundo Bizerril (2001), “os livros didáticos não se apresentam 

adequados como fonte inspiradora de práticas educativas sobre o Cerrado. Isto 

porque são essencialmente informativos, e pouco, contribuem para a formação de 

atitudes positivas em relação ao Cerrado” (p. 31). 

Na Unidade 8 do Livro PA 2 aparecem expressões sobre a transformação de 

materiais de origem animal e vegetal pelos seres humanos. A página 123 mostra a 

transformação de vegetais e de animais em produtos utilizados no dia a dia. As 

páginas seguintes, 124 e 125, mencionam que é das árvores que obtemos a madeira, 

produzimos móveis, meios de transporte, entre outras coisas. Apresenta também um 

texto informando que as plantas da Amazônia se destacam por serem usadas em 

cosméticos e sabonetes, e que os produtos de origem animal estão presentes em 

nosso dia a dia, principalmente na alimentação. 
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Assim, os alunos vão aprendendo que muitos vegetais são empregados pelos 

seres humanos e “transformados em materiais úteis na fabricação de objetos, de 

produtos de higiene e beleza e de produtos que compõem nossa alimentação diária” 

(p. 124). Vão aprendendo que com a “carne de alguns animais, é possível fabricar 

hambúrguer, salsicha, linguiça, presunto e muitos outros; que com o couro do boi são 

fabricados casacos, sapatos, cintos e outros produtos que podem fazer parte da vida 

do ser humano” (p. 129). Esses traços utilitaristas estão presentes nas páginas 

seguintes até a página 133. A visão utilitarista é atribuída não só a elementos vivos 

da natureza, mas também a elementos físicos como o solo, a água, e o ar. Um 

exemplo disso é identificado no livro PA 2, (p. 93), Figura 16. Em nenhum momento 

aparece uma alerta sobre o uso indiscriminado dos recursos naturais. 

 
Figura 16 – Água, ar e solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Fonte: LD PA 2, 2011, p. 93. 
 
 

Exemplos de utilitarismo seguem presentes nas páginas da unidade 6 do livro 

PA 2.  Na página 94, é difundida a informação de que “existe bastante água em nosso 

planeta, mas apenas parte dela pode ser utilizada por nós”.  

A ideia de posse está presente também na seção “nosso planeta”, como se 

existissem apenas os humanos e, neste caso, parece que a expressão “nós” não inclui 
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os outros seres vivos. A atividade para o aluno responder apresenta um lembrete 

(Figura 17). 

 
Figura 17 – Texto:  Água, ar e solo. 
                           

 

 

 

Fonte: LD PA 2, 2011, p. 96. 

  

Fica evidente que a água é para consumo humano e que pode acabar se não 

for usada com cuidado, por isso deve ser preservada, pois os seres humanos serão 

prejudicados e morrerão. 

 No caso das Figuras 18 ,19, 20, 21 e 22, extraídas dos LDs CP 4 e PA 2, 3, 4 e 5, 

o solo é valorizado somente porque é utilizado para plantar, criar animais, construir 

cidades, estradas e aeroportos e para retirarmos diversas matérias primas. Mesmo 

em livros para diferentes anos são reiteradas informações transmitidas sobre o solo, 

carregadas de utilitarismo; mesmo em coleções diferentes notamos semelhanças nas 

definições e na importância que é atribuída ao solo; observamos a ênfase no domínio 

humano sobre os recursos naturais.  

Na coleção PA a discussão sobre o solo não evolui, isto é, ao longo dos anos do 

Ensino Fundamental se continua propagando uma visão estritamente utilitarista. 
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Figura 18 - Texto: Solo. 

Fonte: LD CP 4, 2011, p. 140. 

Figura 19 – O solo e a produção dos 
alimentos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: LD PA 5, 2011, p. 41. 

Figura 20 - Exercício: Importância do solo.  

Fonte: LD PA 3, 2011, p. 51. 

Figura 21 - Texto: Cuidados com o solo.  

Fonte: LD PA 4, 2011, p. 39. 

Figura 22 - Texto: Água, ar e solo.  

Fonte: LD PA 2, 2011, p. 105. 
  

De modo geral, notamos uma mescla de trechos inseridos no corpo textual das 

coleções analisadas, que informam que o solo é um recurso natural importante para a 

vida de todos os seres vivos, que a vegetação é a proteção do solo, contudo isso exige 

a intervenção do professor para que o conteúdo seja evidenciado numa perspectiva 

crítica, qualificando os alunos para um posicionamento reflexivo, para que haja 

transformação nos hábitos e práticas sociais e a formação de uma cidadania 

ambiental voltada para a sustentabilidade (JACOBI, 2005) 

Na Figura 23, do livro CP 5, a narrativa versa sobre as riquezas do mar 

existentes para a utilização do homem; e que as pessoas podem usufruir consumindo 

grandes quantidades de algas, peixes, moluscos e crustáceos. O livro informa que a 

pesca pode ser realizada em águas rasas, com pequenos barcos, ou em alto mar, com 

equipamentos de localização de cardumes; menciona também que extraímos do mar 
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o sal de cozinha. Notamos que nada é dito em relação aos problemas que abarcam a 

atividade pesqueira e outras questões ambientais envolvendo os mares e oceanos.  

 
Figura 23 - Riquezas do mar. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: LD CP 5, 2011, p. 64. 
 

No livro PA 3, na explanação sobre o vento, os autores apresentam a seguinte 

indagação: “você acha que é possível o ser humano aproveitar o vento como uma 

fonte de energia para auxiliá-lo, por exemplo, na movimentação de máquinas ou 

equipamentos? Como?” (p. 40) . Os autores também salientam que “há milhares de 

anos, o ser humano aprendeu a usar a força do vento. Essa força produz movimento 

que gera energia, à qual é dado o nome de energia eólica” (p. 41). Depois abordam 

sobre os moinhos de vento que também se utilizam de energia eólica e que são 

utilizados na moagem de grãos para preparação de farinha e para bombear água 

para irrigar o solo na agricultura. 

 Em contexto semelhante, o livro PA 4, (p. 91), trata do assunto de energia. Os 

autores informam no texto que os físicos definem energia como a capacidade de 

realizar trabalho e nessa explanação ressaltam que os seres humanos transformam a 

energia conforme as suas necessidades e interesses.  

Outro exemplo que vale ser destacado é ilustrado na Figura 24 abaixo. Aqui 

temos um trecho que versa sobre “florestas e matas”, localizado no LD CP 4 (p. 62). 
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Encontramos neste ponto, a ideia de que a preservação do mundo natural é 

importante, pois as espécies servem como fonte de alimentos, medicamentos entre 

outras utilidades para as pessoas. 

Figura 24 – Texto: Florestas e matas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: LD CP 4, 2011, p. 62. 
 

Ainda no livro CP 4, as páginas 152, 153 e 154, apresentam subtítulos 

utilitaristas: 1) “Uso do solo”: apresenta imagens de agricultores arando a terra para 

o plantio, criação de gado e extração de minérios; 2) “Como usamos o solo”: enfatiza 

o cultivo de plantas que nos fornecem matéria-prima: fibras, corantes, essências, 

cortiça, madeira, borracha, etc. 3) “Na criação de animais”: informa que para criar 

gado, cavalos e ovelhas são plantados gramíneos e outras plantas de pastagem, 

utilizadas para fazer a ração que alimenta os animais de estimação e os que são 

criados para a alimentação; 4) “Na exploração de minerais”: mostra que o barro é 

usado há muito tempo para fazer tijolos, telhas, panelas, potes e muitas outras coisas. 

A areia, retirada do fundo dos rios, é utilizada nas construções e na produção do 

vidro. As pedras são retiradas do solo para serem usadas nas construções; os 

minérios são recursos naturais extraídos do subsolo.  

A nosso ver, o problema não está no fato dos livros ilustrarem essa gama de 

possibilidades para utilização dos recursos naturais. O problema é que isso é feito, 

sem uma análise sobre o impacto da exploração desenfreada desses Recursos 

Naturais, que a depender do ritmo da retirada desses recursos, eles podem se tornar 
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finitos. A unidade 9 do livro CP 4, página 165, retrata o assunto “Por dentro da 

Terra” (Figura 25), mostrando que os seres humanos retiram matéria-prima da terra 

para transformar em produtos úteis para seu cotidiano. 

 
Figura 25 – Por dentro da Terra. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: LD CP 4, 2011, p. 165. 

 

No livro CP 5 também encontramos traços utilitaristas destacados nas páginas 

68, 69 e 73. Elas retratam as algas usadas na alimentação, que segundo os autores, 

fazem bem à saúde se forem consumidas cruas ou cozidas; e na abordagem de 

atividades ligadas à pesca e extração de sal (Figura 26). 

 
Figura 26 – Mar e Manguezal. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: LD CP 5, 2011, p. 69. 
 

 Até o mundo microscópio é apresentado com foco nos potenciais benefícios 

para a humanidade. Por exemplo, o livro PA 4 mostra que os fungos e bactérias estão 

presentes na vida das pessoas; alguns são importantes para a decomposição de 

matéria orgânica, outros causam doenças e também há os que são utilizados na 
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fabricação de alimentos. Neste sentido, as páginas 114 e 115 explicam que podemos 

produzir iogurtes e queijos utilizando bactérias que agem sobre o leite; alguns fungos 

são usados como fermento na fabricação de pães; os cientistas fazem vacinas com 

base em microrganismos que podem causar doenças e alguns fungos são usados na 

alimentação, como os cogumelos, o champignon, o shitake e o shimeji. 

Pretto (1995) ressalta que as palavras utilizar, aproveitar, explorar, criar, 

retirar entre outras possibilitam para as crianças uma visão de Natureza como sendo 

algo que lhe servirá. Diante dessa tendência, o autor adverte que as crianças 

acreditarão em: 

Uma Natureza que está aí para ser manipulada e não para que o ser humano 
com ela interaja. É óbvio que muito pouco adiantará, futuramente, a criança 
ter noções de ecologia e de proteção ambiental. Mais tarde, estas noções 
serão apenas e unicamente utilizadas para que a Natureza forneça mais e 
mais (p. 70 - 71). 
 

Amaral (2001) discute que o ambiente é tratado pela ideia da apropriação dos 

homens e as temáticas trabalhadas, muitas vezes, reforçam a perspectiva utilitarista 

de explicar como os seres humanos se apropriam “dos materiais e fenômenos 

naturais, por intermédio do conhecimento e controle de suas propriedades” (p. 78). O 

que agrava a situação é que os livros não analisam ou propõem a análise sobre o 

impacto da exploração desses recursos naturais. Portanto, pudemos perceber como o 

ideário utilitarista é disseminado nas coleções CP e PA.  

 

 3.2.4 – Algumas Outras expressões de Antropocentrismo: 

 

Os seres humanos organizados em sociedades são apontados genericamente 

como responsáveis pela degradação ambiental.  O problema é que quando pensamos 

a humanidade de um modo genérico e distante de nós mesmos, retiramos a 

“responsabilidade individual de cada um de nós, pois a maneira como a questão 

ambiental é discutida está muito longe do indivíduo como se não fizéssemos parte 

dessa realidade” (MARTINS; GUIMARÃES, 2002, p. 7). 
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Autores como Martins e Guimarães (2002) assinalam que nos livros didáticos a 

natureza é apresentada de forma fantasiosa e o “homem, ser genérico, como o único 

responsável pelo seu desequilíbrio e degradação” (p. 7).  

  Através de análise realizada, observamos que a visão antropocêntrica da 

natureza ainda se faz presente, disseminando a ideia de que, “todas as criaturas 

foram criadas para prestar serviço ao homem, centro do mundo” (MEYER, 2008, p. 

74).  Em seus estudos, Oliveira (1992) aponta que nos livros didáticos de ciências, “a 

visão antropocêntrica da natureza é facilmente percebida nos currículos escolares os 

quais classificam os seres vivos em úteis ou nocivos; selvagens ou domésticos;” (p. 1) 

e outras categorias como animais importantes, devoradores, entre outros. Segundo 

Paixão (2001, p. 40) “uma ética antropocêntrica centrada no ser humano, vai 

estabelecer as bases de consideração moral do ambiente, tomando como referência o 

quanto isso significa de benefícios para os seres humanos”.  

Em nosso caso, os traços antropocêntricos estão presentes nos livros do 2º ao 

5º ano das duas coleções examinadas. Exemplificando, pinçamos no livro do 3º ano 

um trecho localizado na página 14, relativo à dengue, no qual é atribuído o termo 

“monstrinho” ao mosquito Aedes Aegypti. Como apresentado na Figura 27. 

 
Figura 27 - Dengue. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: LD CP 3, 2011, p. 14. 

 

Ademais, encontramos no livro CP 3, nas páginas 8, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 

81, 117, 134, 135, 137, 138 e 139, diversos exemplos que disseminam visões 
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antropocêntricas. Elas também estão presentes no livro CP 2, nas páginas 107, 117, 

120, 121, 122, 125, 138,139 143 e 172.  No Livro CP 4, nas páginas 152, 153 e 154, os 

autores salientam também que os “insetos invasores” são combatidos com 

inseticidas; o livro PA 3, p. 52, informa que as doenças e pragas que atacam as 

plantações são combatidas através de agrotóxicos utilizados pelos agricultores. 

Garcia (1999) expõe que os animais são considerados pragas quando sua densidade 

populacional acarreta perdas econômicas ao homem. Assim, na perspectiva ecológica 

um determinado animal não pode ser considerado praga pois desempenha papel 

relevante na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. 

No livro PA 3, p. 65, os autores abordam a temática da leptospirose que é 

causada por uma bactéria e, para evitá-la, afirma-se que devemos combater ratos e 

evitar contato com a água de enchentes. Outra situação encontrada está na página 29 

do livro PA 5, na seção ‘sua vez’, que se refere a um exercício, no qual os autores 

propõem aos alunos observarem as consequências de um rio poluído, apresentando 

uma imagem com peixes mortos, contudo não é problematizado o porquê os peixes e 

os outros seres vivos morrem, os autores enfocam somente que as consequências 

negativas afetam a população, pois a poluição do rio pode provocar doenças como 

cólera, hepatite infecciosa, poliomielite, leptospirose, esquistossomose, dengue entre 

outras, como se vê na Figura 28. 
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Figura 28 – Exercício: Cuidando da Água. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: LD PA 5, 2011, p. 29. 
 

Em relação aos elementos abióticos o livro PA 2, na unidade 9, subtítulo “A 

Terra, nossa morada”, informa que devemos cuidar da água, do solo e do ar, pois são 

elementos fundamentais para nossa sobrevivência” (Figura 29). 

 
Figura 29 – Texto: Planeta Terra e outros astros. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: LD PA 2, 2011, p. 135. 
 

Dessa forma, notamos vários traços antropocêntricos presentes nos livros do 2º 

ao 5º ano. Percebemos que mesmo considerando que os LDs examinados passavam 

por uma avaliação do PNLD, que também avalia a presença do antropocentrismo nos 

livros didáticos, (FRACALANZA; MEGID NETO, 2014) estes elementos ainda 

passaram nos conteúdos trabalhados nos manuais didáticos.  
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Consequentemente, os demais seres vivos são apresentados como subalternos 

na Natureza. Neste sentido, Reigota (2004) ressalta que “[...] o homem é enquadrado 

como “a nota dissonante” do meio ambiente, ou seja, o componente depredador por 

excelência” (p. 74, 75). O referido autor afirma que essa incidência se faz presente na 

apresentação dos elementos “abióticos (água, ar, solo) e os bióticos denominados 

genericamente como seres vivos” (p. 75). Como observamos o antropocentrismo é 

propagado nos livros didáticos nas coleções CP e PA, não considerando os valores 

intrínsecos da Natureza. 
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CAPÍTULO 4 
ANÁLISE DOS RESULTADOS II. ELEMENTOS PARA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
 

A partir deste ponto passamos a focalizar a análise de aspectos relativos a 

elementos que as coleções trazem em relação à Educação Ambiental (EA). Decidimos 

analisar essa questão sobre a presença de EA nos LDs examinados, pois se isso for 

feito, seria uma forma de mitigar as abordagens antropocêntricas. 

Neste caso, optamos por utilizar uma tipologia encontrada no artigo de Mello 

e Trivelato (1999), muito útil quando pretendemos analisar discursos com conteúdos 

relacionados a problemas socioambientais. As autoras traçam relações do discurso 

examinado com aspectos da transformação social, sobre o conceito de meio ambiente 

entre outros aspectos, “procurando agrupar e situar discursos e práticas de Educação 

Ambiental, em um contexto mais amplo” (p. 6). Dessa forma, elas dividem as 

possibilidades de discursos encontrados em três correntes: Conservadora; Ecologia 

Social; e, Ecologia Política, que serão detalhadas ao longo do capítulo. 

 

4.1 – Conservadora 

 

A tipologia chamada de conservadora tem “fortes raízes nos primórdios da 

Educação Ambiental”, focando seu argumento no problema da “extinção dos 

recursos naturais e na degradação da natureza” (MELLO; TRIVELATO, 1999, p. 6), 

sendo que a “ênfase é dada nas questões de destruição do meio ambiente e não são 

apresentadas alternativas para o manejo sustentável ou a construção de outra relação 

com a natureza” (Idem, p. 7). Silva, Costa e Almeida abordam que: 

A EA conservadora constitui-se como uma prática pedagógica que, por sua 
natureza, procura mudar os indivíduos, mas sem mudar o ambiente e o 
meio [social] onde se inserem os indivíduos camuflando a realidade e 
desviando os verdadeiros focos dos problemas que aborda (2012, p. 119, 
grifo nosso).  
 

Poderíamos dizer que esse grupo é visto como tradicional ou 

comportamentalista, convencional, pragmático, pois os conteúdos da Educação 

Ambiental são tratados de forma simplista, não se referindo as “questões históricas e 
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sociais ou mesmo afetivas e de valores” (p. 7). Como assinala Simões (1995), essa 

perspectiva “entende a EA como o caminho para a mudança de atitudes em relação à 

natureza, sem pretender, no entanto, grandes transformações sociais” (p. 33, apud 

MELLO; TRIVELATO, 1999, p. 8). A Educação Ambiental Conservadora destaca 

apenas uma dimensão dos aspectos ambientais, por exemplo, os biológicos, os 

comportamentalistas, o individual, isso em detrimentos das demais dimensões. 

Na análise das coleções CP e PA, notamos vários tópicos da EA que, a nosso 

ver, se aproximavam dessa perspectiva (grupo conservador), detectados no 

tratamento dispensado a diversos conteúdos de Ciências abordados ao longo dos 

quatro livros. Observamos como os discursos encontrados nos livros didáticos CP e 

PA são tradicionais, provocando um reducionismo na “transposição dos conceitos da 

Ecologia para a compreensão das questões sociais” (MELLO; TRIVELATO, 1999, p. 

9).  

Notamos o quanto os autores restringem as pessoas à categoria de indutores e 

vítimas da crise ambiental, fazendo analogia com as histórias que colocam os 

personagens ora como “mocinhos” e ora como “vilões”. E se esquecem de 

problematizar e articular as transformações que são decorrentes da ação dos seres 

humanos, pois se ocorrem as alterações dos fenômenos naturais, houve intervenção 

humana.  Um primeiro exemplo desse tipo de situação pode ser observado na Figura 

30, localizada no livro PA 4, p. 43, ao informar que “o homem não é o único agente 

transformador da natureza”. A visão naturalista reforça a visão antropocêntrica, pois 

as transformações ocorridas decorrentes das ações humanas, reforça uma frieza e 

distanciamento da natureza, evitando um profundo envolvimento emocional, como 

forma de justificar a exploração dos recursos naturais ‘culpando’ a natureza como 

modificador da Terra. 
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Figura 30 – Os seres vivos e suas relações com o ambiente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: LD. PA 4, 2011, p. 43 
 

Observamos também nos livros das coleções CP e PA a busca por um equilíbrio 

ambiental, uma ideia de unidade planetária, intenção em promover atitudes, 

comportamentos, habilidades e capacidades para a preservação da natureza e a 

busca de soluções para os problemas ambientais entre outras características que são 

presentes nesse grupo conservador. Loureiro (2004) considera essencial o 

aprofundamento teórico prático em relação à EA, possibilitando aos educadores 

diferenciar a concepção conservadora, ambientalista e tradicional da emancipatória e 

transformadora, problematizando-as, relacionando-as e superando-as 

permanentemente. 

Um exemplo pode ser identificado na unidade 3 do livro CP 3. Neste ponto, 

ocorre a abordagem do assunto “reprodução das plantas com flores e frutos” (p. 44). 

Há proposição de uma abordagem ecológica, ressaltando que as flores, frutos e 

sementes garantem a reprodução das plantas e são alimentos para muitos seres 

vivos. Embora seja empregada uma linguagem simples e de fácil entendimento para 

as crianças na faixa de oito anos, notamos que a explicação sobre a função das flores, 

frutos e sementes não se limita ao aspecto reprodutivo, mencionando também a 

dimensão ecológica da participação dos vegetais na cadeia alimentar. Veja-se Figura 

31. 
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Figura 31 -  Texto: Reprodução das plantas. 

 
 

 
 
 

 
Fonte: LD CP 3, 2011, p. 44. 

 

O mesmo acontece com o livro PA 2, quando os autores informam que existem 

diferentes seres vivos nos jardins e que tudo se entrelaça, havendo diversas relações 

entre os seres e que isso depende o equilíbrio do planeta (Figura 32). 

 
Figura 32 – Seres Vivos e Seres não vivos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: LD PA 2, 2011, p. 50. 

 

Na página 74, unidade 4 do livro CP 3, percebemos o enfoque em EA em 

atividades do tipo exercício, quando os autores alertam que o mico leão dourado 

estava desaparecendo da Mata Atlântica: esses animais começaram a ser criados em 

cativeiro para depois serem soltos na mata. O livro mostra um gráfico com os dados 

sobre o número desses animais de 1985 a 1995, nascidos na natureza e em cativeiro, 

levando os alunos a conversarem e refletirem sobre a importância da preservação e 

do programa de biologia da conservação. Contraditoriamente, na atividade da 

página seguinte (p. 75), há uma recaída utilitarista informando que os cachorros são 



92 
 

 

 

excelentes animais de estimação, mostrando para as crianças que os estes podem ser 

domesticados e devem ser criados usando vestimentas, laços de bebê, entre outros 

acessórios. 

Recursos como as Histórias em Quadrinhos (HQ) são mobilizados para 

trabalhar ideias ligadas à E.A. Exemplo: no LD CP 3, p. 117, na ilustração de 

Maurício de Sousa, quando a mãe da Mônica está desperdiçando água, é solicitado 

aos alunos para pensarem sobre como ela poderia lavar a calçada sem desperdiçar 

água; é solicitado também para que os alunos façam uma lista de ideias para 

economizar água. O mesmo acontece com o LD PA 2, p. 108, que mostra a 

importância da conservação da água, do ar e do solo por fazerem parte do ambiente 

em que vivemos. Assim, podemos concluir que devemos preservar a água, o ar, o 

solo porque eles são importantes para os seres humanos e esquecemos os animais e   

plantas que também precisam desses elementos da natureza. A economia da água só 

é colocada nos livros, na mídia como responsabilidade dos indivíduos. Contudo, há 

um silenciamento quanto a demanda utilizada pelos agronegócios e agricultura. 

Conforme ressaltam Mello e Trivelato (1999):   

(...) outro elemento comum, a este discursos e práticas é a concepção da 
relação homem-natureza utilitarista e/ou destruidora, no qual a degradação 
do meio ambiente só deve ser combatida porque representa um perigo para 
a própria humanidade e porque os recursos naturais são essenciais à nossa 
existência (p. 7). 

 

 Em relação à utilização de recursos naturais para a nossa existência 

destacamos o LD PA 5, ao retratar na p. 43, a importância do solo, argumentando que 

os solos são essenciais pois servem para plantio de vegetais e para as pastagens. O 

livro aponta que com o crescimento da população ao longo do tempo estas práticas 

foram intensificadas. Dessa forma, grandes extensões de terra ocupadas por matas 

nativas foram modificadas, utilizando-se dos métodos como a queimada e a 

derrubada das árvores.  

A nosso ver, nos casos examinados acima, as ações humanas que degradam e 

exploram o ambiente são apresentadas de forma naturalizada, sugerindo um 

entendimento e compreensão superficial dos problemas ambientais (MARTINS; 

GUIMARÃES, 2002). 
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 No entanto, observamos que a existência e a conservação de uma espécie são 

submissas aos equilíbrios entre os processos destrutores e regeneradores em seu 

meio. Assim, a ação conservadora ambiental se sustenta graças à divergência 

cartesiana entre cultura e natureza, que é apontada por Grün (1996, p. 55) como 

sendo a “base da educação moderna e constitui-se em um dos principais entraves 

para a promoção de uma educação ambiental realmente profícua”. 

 No livro CP 5 também encontramos exemplos característicos do grupo 

conservador nas páginas 108 e 109 no qual, problematiza as questões sobre o 

desmatamento e a pesca predatória no Brasil. As páginas 110 e 111 expõe 

informações sobre os agentes de destruição, apresentando um mapa sobre os Biomas 

do Brasil de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

(IBAMA). Nas páginas seguintes (112, 113, 114) o texto informa sobre a destruição de 

campos, florestas, mar e manguezais.  

No livro CP 4, páginas 130 e 131, ao mencionar os meios de transporte, são 

informadas modalidades menos e mais poluentes. Outro exemplo é encontrado nas 

páginas 134 e 135, onde temos uma charge mostrando os gases poluentes de um 

carro ao redor do planeta Terra, o incentivo à produção de carro elétrico e as 

emissões de gás carbônico por setor no estado de São Paulo em 2004. Contudo, não 

se questionam as práticas de consumismo desenfreado e a consequência desses gases 

no meio ambiente. Deduzimos que a preocupação maior é mostrar que a poluição do 

ar se constitui grande ameaça à qualidade de vida das pessoas. Veja-se Figura 33. 

 
Figura 33 – Meios de transporte. 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: LD CP 4, 2011, p. 134. 
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No livro CP 2, a abordagem da EA está presente fragmentadamente, nas 

páginas 76 e 77, na qual tem-se a preocupação em comparar os ambientes naturais 

com os ambientes transformados. São apresentadas questões sobre o desmatamento e 

a retirada de parques florestais para se construir vias asfaltadas e prédios, 

informando que essas práticas acabam dispersando poluentes na atmosfera, 

contribuindo para o aumento da temperatura e a poluição. 

Na página 101, o livro explica a adaptação ecológica por meio do caso das 

joaninhas; na página 112. Nos exercícios ali encontrados há uma charge que mostra o 

personagem Chico Bento plantando uma árvore (Figura 34). O personagem 

menciona se tratar de “uma árvore de esperança”, uma vez que todas as outras 

árvores foram derrubadas, levando os alunos a refletirem sobre a situação 

apresentada. Paradoxalmente, ao mesmo tempo, pede aos alunos para desenharem 

uma semente, fruto ou folha que eles mais gostariam de comer, mostrando mais uma 

vez que as plantas são consideradas úteis aos humanos. 

 
Figura 34 – Plantas por toda parte. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
 Fonte: LD CP 2, 2011, p. 112. 

 

No livro CP 2, em sua página 133, há um texto informando sobre questão da 

chuva ácida. É um trecho dedicado à preocupação com o ambiente, pois mostra que 

quando os carros queimam gasolina, temos a liberação de gases invisíveis no ar; 

alguns desses gases se misturam com a água que se torna ácida e os gases entram nas 
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nuvens de chuva e, em alguns casos, atingem as florestas, poluem as águas que os 

animais e pessoas precisam para beber. Mas, observamos que o enfoque continua 

sendo conservador. 

No livro PA 5, em sua unidade 4, na abordagem sobre o ‘Ar poluído: a Terra 

em perigo’ (p. 59, Figura 35), o texto problematiza o que é poluição, as causas, as 

alterações da composição do ar (p. 60), os poluentes (p. 61), os problemas ambientais 

(p. 63), como a chuva ácida (p.64), destruição da camada de ozônio (p. 65), 

agravamento do efeito estufa e aquecimento global (p. 67), combatendo a poluição do 

ar (p. 71), alimentos e biocombustíveis (p. 73). Consideramos que por mais que os 

autores tentem avançar no discurso, este depende da problematização dos 

professores, para que as crianças percebam os problemas socioambientais. 

 
Figura 35 - Ar poluído: A Terra em perigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: LD PA 5, 2011, p. 59. 
 

No livro PA 2, p. 119, há um subtítulo que traz a seguinte advertência: 

“Perceba que você também faz parte da natureza”. Neste trecho, os autores 

descrevem que comemos, respiramos, crescemos da mesma forma que os animais, ou 

seja, que fazemos parte da natureza tanto quanto um animal ou uma planta. O que 

acontece é que nos esquecemos disso e tratamos o meio ambiente como uma “coisa”, 
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para tirarmos proveito.  Com efeito, temos o reconhecimento de que assumimos uma 

abordagem antropocêntrica utilitarista sobre o mundo. 

O mesmo acontece nas páginas 150 e 152 do livro CP 2, textos preocupados 

com as queimadas, alertando para o perigo de soltar balões, pois além dessa prática 

causar estragos em florestas, pode destruir grande quantidade de plantas, animais e 

outros seres vivos; além disso, balões podem cair em qualquer lugar: casas, 

indústrias, etc., colocando em risco a vida dos moradores e provocando acidentes 

aéreos. O livro sublinha que soltar balões é um crime (Figura 36). 

 
Figura 36 – Fogo, luz e calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         Fonte: LD CP 2, 2011, p. 152. 

 

No livro CP 4, percebemos que na unidade 6, “saneamento básico”, ocorre a 

apresentação questões ecológicas, mas de forma tímida, pois não apresenta questões 

econômicas, sociais e culturais, não enfoca as questões socioambientais. Notamos isso 

na unidade como um todo, da página 100 a 120. São 20 páginas trazendo variados 

problemas relacionados à rede de água, esgoto, coleta de lixo (102), mananciais (103), 

tratamento da água (104), tratamento do esgoto (105), coleta e destinação do lixo 

(106); economia da água, desperdício (109, 110, 111); gráfico com municípios com 

saneamento básico no Brasil no período 1989-2000 (112); redução, reutilização e 

reciclagem do lixo (113); o que fazer com o lixo? (114); coleta seletiva (115); limpeza 

nas ruas (116); decomposição de alguns materiais (117); gráfico: reciclagem no Brasil - 
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2009 (118); catadores e reutilização de objetos (119); pesquisas na comunidade e na 

escola sobre a destinação do lixo (120).  Veja-se figura 37, extraída dessa parte do 

referido livro. 

 
Figura 37 – Saneamento básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LD CP 4, 2011, p. 114. 

 
 

 No livro PA 5 (p. 26), a unidade 2 trata sobre os cuidados com a água, 

informando a quantidade de água do Planeta Terra e que este é um recurso 

indispensável à vida de todos seres vivos. O texto denuncia neste trecho o mau uso 

que as pessoas fazem da água, desperdiçando-a. As demais páginas que seguem a 

unidade 2 abordam: a contaminação da água e as consequências para os seres vivos 

(p. 27, 28, figura 38), o mau uso da água (p. 30), a importância das matas ciliares 

(p.31), as áreas de mananciais (p. 33), os desmatamentos (p. 34), dicas de economia de 

água (p. 35), as estações de tratamento (p. 36, 37) e dia da Água (p. 39). 

 
Figura 38 – Cuidando da água. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fonte: LD PA 5, 2011, p. 28. 
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A unidade 5 do livro PA 5, p. 98, versa sobre “os seres vivos e suas relações 

com o ambiente”, trazendo a temática da extinção de espécies, fato que pode causar 

desequilíbrio ecológico; os exemplos mencionados apelam para que os seres 

humanos percebam que a pesca e a caça sem limite, o desmatamento de florestas e a 

poluição ocasionam a extinção de muitos animais (Figura 39). 

 
Figura 39 – Os seres vivos e suas relações com o ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fonte: LD. PA 5, 2011, p. 98. 

 

 Enfim, esse paradigma faz referências à necessidade de mudança de visão de 

mundo dos alunos, mas é necessário apontar para os problemas ambientais. É 

interessante que os livros tragam as temáticas socioambientais, mas é preciso ir além 

do discurso quanto à preservação da natureza, abordando aos poucos, formas de 

organização social que poderiam implicar mudanças nos padrões civilizatórios hoje 

dominados pelo consumismo desenfreado, pela lógica do lucro, pela valorização de 

bens e capitais etc. 

Talvez essa problematização não aconteça devido a fragmentação do 

tratamento dado aos diversos conteúdos e pela presença da perspectiva 
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antropocêntrica. Sintetizando os resultados que encontramos nesta primeira parte da 

análise, podemos constatar que esse discurso de natureza mais conservadora, 

adotado para tratar de questões ambientais, ainda se faz muito presente nos livros 

didáticos e nos discursos disseminados em sala de aula. Neste sentido, é preciso em 

nossas reflexões pedagógicas, buscar um redirecionamento para o processo de ensino 

e aprendizagem, bem como a análise dos problemas ambientais em nossas aulas. De 

acordo com Guimarães: 

O educador, que não busca uma ação intencional de uma reflexão crítica, 
tende a reproduzir um discurso “ambientalizado”. Esse discurso em 
construção que acompanha as práticas ingênuas é um mecanismo de 
hegemonização de uma postura conservadora para uma Educação 
Ambiental que vem se estabelecendo na realidade escolar. [...] Esse discurso 
e essas práticas que vêm sendo denominados de Educação Ambiental são 
reflexos da cooptação da racionalidade dominante que suprime, no 
ambiente escolar, a dimensão política em sua intencionalidade de gerar 
práticas críticas e criativas, como causa e consequência de uma reflexão 
crítica (2003, p. 95). 
 

 Nessa perspectiva, poderíamos inferir que uma visão fragmentada e 

reducionista da Educação Ambiental pode acarretar a falta de práticas sociais críticas, 

dificultando assim a compreensão de como a EA poderia se inserir na constituição de 

valores que a sociedade poderia multiplicar. Destarte, essa perspectiva acredita 

ingenuamente que se cada um fizer a sua parte seria suficiente para se atingir uma 

sociedade equitativamente justa e ambientalmente sadia (SILVA; COSTA; 

ALMEIDA, 2012). Portanto, percebemos que este enfoque conservador, com noção de 

meio ambiente naturalizado é muito presente nas coleções CP e PA. 

 

4.2 – Ecologia Social 

 

Uma segunda corrente mencionada no trabalho de Mello e Trivelato (1999) é 

denominada Ecologia Social e “caracterizada por unir correntes diversas (...), 

apontando um entendimento mais global da questão ambiental, porém menos 

comprometido com questões políticas” (MELLO; TRIVELATO, 1999, p. 9). Esse 

grupo caracteriza-se pela adoção de um “conceito de meio ambiente baseado nas 

relações dinâmicas entre os aspectos naturais e sociais” (Idem, p. 9). 
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Dessa forma a Ecologia Social deve trabalhar com a interação e inserção dos 

seres humanos e sociedade com a natureza, defendendo o desenvolvimento 

sustentável sem sacrificar a Terra, levando em consideração que as gerações futuras 

devam herdar uma Terra habitável e com relações justas. Sendo assim, é uma 

abordagem que difere do conceito de meio ambiente propondo um novo fazer da 

Educação Ambiental e da relação homem-natureza (MELLO; TRIVELATO, 1999). As 

autoras ainda afirmam que essa corrente possui uma concepção de meio ambiente 

mais ampla, procurando alternativas de desenvolvimento preservacionistas, 

abordando não apenas “conceitos de Ecologia e informações sobre os ecossistemas 

relacionados ao trabalho, mas também conhecimentos relativos as questões de saúde, 

saneamento básico e outras questões de âmbito social” (Idem, p. 10). 

 Sabemos que os problemas ecológicos e ambientais pelo quais o planeta passa 

são decorrentes dos males sociais, que estão profundamente enraizados na 

sociedade.  Loureiro (2007, p. 5) ressalta que o cerne dessa corrente “é a 

problematização da realidade, de nossos valores, atitudes e comportamentos em 

práticas dialógicas”. Assim, precisamos refletir e discutir sobre as relações sociais 

com a natureza e ter em mente a ideia de transformação e construção da sociedade 

por meio da Educação. Dessa forma Simões (apud MELLO; TRIVELATO, 1999) 

destaca pontos a serem notados e discutidos de acordo com essa corrente: 

- propõem sociedades ecologicamente sustentáveis e socialmente justas e 
equitativas;  
- manifestam preocupação em relação à valorização da diferença, do respeito 
ao outro a todos os seres vivos; 
- evidenciam o papel importante da EA na construção de uma nova 
sociedade; 
- estimulam ações concretas em um contexto real. 

 

 Conforme salienta Carvalho (2004) é necessário repensar as práticas sociais e o 

papel dos educadores na formação de um ‘sujeito ecológico’. Observamos que na 

análise das coleções CP e PA não apresenta características dessa corrente. É 

importante salientar que os autores das coleções analisadas, ressaltam questões 

socioambientais, mas não problematizam, expondo-as apenas a nível de informação. 

Notamos que não há uma preocupação na valorização das diferenças principalmente 

em relação a todos os seres vivos, nem propõem alternativas concretas para uma 
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sociedade justa e com equidade, tampouco evidenciam a importância da EA, apenas 

enfocam os conteúdos de forma preservacionista e conservadora.  

 

4.3 – Ecologia Política 

 

 O último grupo mencionado por Mello e Trivelato (1999) é denominado de 

Grupo da Ecologia Política e é marcado por discursos e concepções de EA 

particularizadas por apresentarem “uma proposta de transformação social e pela 

busca de um novo modelo de desenvolvimento” para a nossa sociedade (p. 11). Esse 

grupo possui um discurso baseado no “ecológico alternativo, proferido pelas 

ONG’s5, e instituições ligadas aos movimentos sociais”.  

 Muniz (2010, p. 4) define que “a ecologia política é um campo de discussões 

teóricas e políticas que estuda os conflitos ecológicos distributivos, ou conflitos 

socioambientais”. A autora salienta que esse discurso teórico se fortaleceu na década 

de 1980 em consequência do crescimento dos movimentos ambientalistas e sociais no 

embate com a ‘crise ambiental’, chamada por Leff (2006), de crise civilizatória, que 

“se expressa como um questionamento da ontologia e da epistemologia com as quais 

a civilização ocidental compreende o ser e as coisas; da ciência e da razão tecnológica 

com as quais dominou a natureza e economicizou o mundo moderno” (p. 288) 

 Segundo essa corrente, na escola, por vezes, o discurso sobre as questões 

ecológicas é restrito, tentando colocar no indivíduo toda a responsabilidade pelos 

problemas ambientais, sem incluir as políticas públicas e as dimensões políticas e 

históricas (MELLO; TRIVELATO, 1999). Ainda se argumenta que embora a educação 

seja um lugar de mudanças e possuir forte componente ideológico, ela não deve ser 

considerada o único meio de transformação para mudanças desejadas na construção 

dos ideais ambientalistas. 

                                                           
5 Organizações não Governamentais. Segundo Steil e Carvalho (2001, p. 1) “as ONGs se apresentam 
como uma invenção social que passou por diferentes processos de múltiplas definições que 
acompanharam as conjunturas sociais e políticas que se sucederam desde sua origem até os dias de 
hoje, quando, ao se institucionalizarem e ganharem maior visibilidade, também começam a ser 
enquadradas legalmente”. 
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A “ecologia política” é ressaltada por Simões (1995) como uma tendência do 

pensamento ambientalista em plena construção no qual propõe transformação dos 

modelos de desenvolvimento atuais, da sociedade (valores e comportamentos) e dos 

meios de produção.  O que vem corroborar com o pensamento de Leff (2006) que 

salienta que a ecologia política está em fundação, é um novo campo de pensamento 

crítico e de ação política, fazendo indagações sobre as mudanças existenciais da 

humanidade. 

É uma tendência que defende a relação homem-natureza como eixo da ação a 

qual, Loureiro (2004, p.78), afirma que esse campo teórico procura a “realização 

humana em sociedade enquanto forma de organização coletiva de nossa espécie, e 

não pela simples ‘cópia’ de uma natureza descolada do movimento total”. Assim, a 

ação dos indivíduos no ambiente é definida de acordo com a função de cada um e o 

seu modo de vida social no processo de interação com as condições ecológicas de 

sustentação (MELLO; LONGHINI, 2013). 

 Nesse sentido, essa vertente procura revolucionar os indivíduos em relação a 

suas subjetividades e práticas nas estruturas sociais-naturais existentes. Isso significa 

atuar criticamente na superação das relações sociais vigentes, nos relacionando 

conosco e com as demais espécies e o planeta, rompendo com os padrões 

dominadores que caracterizam a contemporaneidade (LOUREIRO, 2007).  

Portanto, diante da discussão a respeito da vertente da ecologia política, por 

possuir um discurso mais transformador, conforme afirma Guimarães (2006, p. 27) 

que busca “causar transformações significativas, (...) superar as perspectivas 

individualizantes realizando-se no coletivo pelo coletivo”, levando os alunos a 

pensarem e problematizarem o debate sobre os desafios postos pela crise ambiental 

causada pelos homens, não encontramos expressões características desse grupo nos 

livros examinados referentes às coleções CP e PA. 
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CAPÍTULO 5 

SINTETIZANDO RESULTADOS EM TABELAS 

 

Finalizando a análise das coleções CP e PA construímos tabelas para sintetizar 

o conjunto de informações encontradas. Notamos que entre os quatros eixos 

temáticos, os mais densamente contaminados por traços de antropocentrismo e 

enfoque ambiental são os eixos “Ambiente” e “Recursos Tecnológicos” (Tabelas 3 e 

4). Observamos que por mais que se tente explorar o tema ambiente numa 

perspectiva de educação ambiental social, os enfoques ingênuos e conservadores 

acabaram prevalecendo, no sentido de que os livros tendem a tratar as questões 

ambientais com ênfase em perspectivas naturalistas, individualistas, biologizantes e 

preservacionistas. Esse tipo de abordagem parece ignorar que o ambiente deve ser 

trabalhado como um todo integrado e não como constituído de partes dissociadas.   

Percebemos que a abordagem adotada se aproxima da descrição formulada 

por Mirra (2004) na qual, o homem é apresentado como ser cultural, desenvolvendo 

formas de relacionamento com o meio e com as demais espécies a fim de satisfazer 

suas necessidades biológicas e sociais. Isso foi percebível nas duas coleções 

examinadas na pesquisa. 

 Em relação ao eixo Recursos Tecnológicos, os livros não criticam a forma 

como a humanidade intensificou seus modos de intervenção no meio ambiente pelos 

avanços tecnológicos e descobertas científicas, e não possibilitam ao aluno a reflexão. 

Contudo é enfatizado que os homens fazem intervenções na natureza, por meio da 

intensa e insustentável exploração dos bens naturais (COSTA, 2009) 

 Na análise das coleções CP e PA, notamos que as unidades temáticas não 

evitam as abordagens antropocêntricas, sejam elas de natureza mais 

antropomórficas, utilitaristas ou de nocividade (ver tabelas 3 e 4). Observamos 

também que as referidas coleções abordam os eixos temáticos exigidos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  Esses eixos são formados por diversas unidades 

temáticas. 
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Segundo Megid Neto e Fracalanza (2006), ao analisarmos livros didáticos, 

primeiro deveríamos observar se “o livro trabalha uma visão mecanicista e 

fragmentada ou sistêmica da natureza, ressaltando se as relações apresentadas são 

antropocêntricas ou não” (p. 57). Os autores ressaltam que os livros analisados no 

PNLD de 1994 tiveram avaliações parecidas, apresentando como resultados as 

seguintes características:  

A natureza é apresentada com forte predomínio da visão mecanicista de 
mundo, de forma fragmentada, raramente apontando para um entender dos 
mecanismos sistêmicos que a regulam. Frequentemente esta natureza é 
mostrada através de relações vistas somente do ponto de vista humano, 
levando o aluno a pensar que realmente é o homem o centro do universo e 
que toda essa biosfera está sob seu domínio e para sua serventia (BRASIL, 
1994, p. 280 apud MEGID NETO; FRACALANZA, 2006, p. 57). 

 
  

 A nosso ver, no caso das duas coleções analisadas estamos próximos do 

quadro apresentado por Megid Neto e Fracalanza. Notamos que os livros didáticos 

das coleções CP e PA ainda apresentam a natureza vista de uma forma fragmentada, 

apresentando os conteúdos dentro de uma visão antropocêntrica, no qual os seres 

humanos têm o domínio da biosfera e a transforma em função de seus interesses e 

vicissitudes.  

Considerando tanto os traços antropocêntricos quanto a tipologia que 

adotamos para os elementos de Educação Ambiental adotada para sustentar a 

análise, reunimos as informações encontradas nas tabelas apresentadas na sequência 

(Tabela 3 e 4). Essas tabelas trazem uma visão transversal das coleções, considerando 

as unidades temáticas que são trabalhadas na parte de conteúdos, os traços (que são 

as expressões de antropocentrismo encontradas nas diferentes páginas dos livros em 

forma de texto verbal e não verbal) e os tópicos da educação ambiental identificados 

como forma de superação do antropocentrismo. Os pontos em cada coluna 

significam a quantidade de traços (antropocêntricos) e as expressões da educação 

ambiental, identificados para cada subcategoria que definimos de acordo com o 

nosso referencial teórico. 
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Tabela 3 - Síntese da coleção CP (do 2º ano 5º ano ensino fundamental). 
E

IX
O

S
  

UNIDADES TEMÁTICAS 
 

V
O

L
. 

 

 
TRAÇOS 
ANTROPOCÊNTRICOS 
 

 
TIPOLOGIA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

   A.P N
. 

U. A C E.S E.P 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Os ambientes 2    .... ..   
Conhecendo os animais 2 .. .   .   
Plantas por toda parte 2   ... ............ ..   
O ar que nos cerca 2   .. .... ...   
Reprodução das plantas com flores e 
frutos 

3     .   

Classificando os animais 3  . . . ....   

Dependência alimentar entre seres 
vivos 

3     .......   

Florestas e matas 4   ...  .......   
Pantanal 4    .. ......   
Mar e manguezal 5 .  ..........  ...   
Cerrado, Caatinga e Pampas 5   . . ....   
Preservação dos ambientes naturais 5 ..   ..... .......................   

S
E

R
 H

U
M

A
N

O
 E

 S
A

Ú
D

E
 

Eu, você e todos nós 2 ..       

Cuide de sua saúde 2  .      
Cuidando da saúde 3    ..............    
Ossos, músculos e movimentos 3        
Alimentação e digestão 4 .   .    
Sistema respiratório 4        

Sistema cardiovascular 4        
Sistema urinário 5        
Reprodução humana 5 .       

Sistema nervoso 5        

R
E

C
U

R
S

O
S

 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

S
 

Fogo, luz e calor 2    .. ..   
Misturas 3     ..   
Materiais e energia 3    ........ ...   
A água 3   .. . ....   

Solo 4   .......... . ..   
Saneamento básico 4     ....................   
Meios de transporte 4 ..    ......   
Energia elétrica 5        

T
E

R
R

A
 E

 

U
N

IV
E

R
S

O
 

Como percebemos o mundo 2 .. ..      

Terra: nosso planeta 2 .   . .   

O Sistema solar 3     ...   

Por dentro da terra 4   ..     
Som e luz 5    .. ....   

Um pouco sobre as origens 5        

 TOTAL  14 5 34 59 107 0 0 

LEGENDA: Vol. (Volumes); A.P. (antropomorfismo); N. (nocividade); U. (utilitarismo); A (outras 
expressões de Antropocentrismo); C. (Conservador); E.S. (Ecologia Social) e E.P (Ecologia Política) 
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Tabela 4 – Síntese da Coleção Porta Aberta (do 2º ano 5º ano ensino fundamental) 

LEGENDA: Vol. (Volumes); A.P. (antropomorfismo); N. (nocividade); U. (utilitarismo); A (outras 
expressões de Antropocentrismo); C. (Conservador); E.S. (Ecologia Social) e E.P (Ecologia Política) 

 
EIXOS 

 
UNIDADES TEMÁTICAS 
 

 
VOL. 
 

 
TRAÇOS 
ANTROPOCÊNTRICOS 
 

 
TIPOLOGIA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

   A.P. N. U. A C E.S E.P 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Seres vivos e seres não vivos 2     .   

Animais de todo tipo 2 ..    ....   

O mundo vegetal 2   ..............  .   

Água, ar e solo 2   ........  .   

Cuidando do ambiente em que 
vivemos 

2     ...............   

Preservação do ambiente 3     ............   

Estudando os seres vivos 3   ..     

Como os seres vivos se reproduzem 3        

Importância do solo 3   .....  .........   

Cuidados com o solo 4   ....     

Classificação dos vertebrados e 
invertebrados 

4   ..  .   

Funções vitais das plantas 4  .... ..     

Relações alimentares dos seres 
vivos 

4  . ....     

Cuidando da água 5     ........................   

Ar poluído: a Terra em perigo 5     .........................   

Os seres vivos e suas relações com o 
ambiente 

5     .......   

Solo e produção de alimentos 5   .  ........................   

S
E

R
 H

U
M

A
N

O
 E

 

S
A

Ú
D

E
 

Percebendo o mundo 2 .       

Prevenindo doenças 2        

Água e saúde 3  .      

Conhecendo o corpo humano 3        

Alimentação 4        

Nosso corpo: organização e 
funcionamento 

5        

Corpo Humano: regulação, 
reprodução e manutenção da saúde 

5        

R
E

C
U

R
S

O
S

 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

S
 

Transformando materiais 2   .................
... 

    

Separação dos materiais de uma 
mistura 

3        

Vento: uma fonte de energia 3 ..  .....     

Composição e propriedades da 
água 

4        

Tratamento do lixo 4     ...........................   

Tipos de energia 5        

A energia elétrica 5     .   

T
E

R
R

A
 E

 

U
N

IV
E

R
S

O
 

Planeta terra e outros astros 2    .    

Terra e Universo 3        

As características da atmosfera 
terrestre 

4        

Investigando o passado 4        

Que direção seguir? 5        

  
TOTAL 

 5 6 67 1 151 0 0 
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  No eixo “Ambiente” é comum aparecerem com intensidade diversos traços 

(expressões), uma vez que o livro analisa o papel dos seres humanos considerando 

suas intervenções no meio ambiente. Foi comum a apresentação de noções de 

educação ambiental social na temática ‘preservação dos ambientes naturais’. 

Observamos que no tema “Ambiente” é comum a apresentação dos conteúdos por 

meio de uma visão naturalista, no qual se “reduz o ambiente à natureza, sem 

vínculos com as demais dimensões que mediam a interação das sociedades humanas 

como os sistemas naturais” (SILVA; EL HANI, 2014, p. 4). 

  Nos livros CP do 3º e 4º ano e no PA do 2º ao 4º constatamos número 

significativo de traços utilitaristas nas unidades temáticas voltadas para os estudos 

da água e do solo, estimulando o consumo desenfreado e, ao mesmo tempo, 

mostrando uma preocupação com a necessidade de conservação e da manutenção do 

equilíbrio ambiental. Vimos isso na temática “saneamento básico” nas duas coleções, 

no qual os autores tentam atrelar a consciência individual, impondo um discurso de 

natureza coletiva, com argumentos do tipo: preservar e economizar para o bem da 

humanidade.  

  Mello e Longhini (2013) afirmam que é sabido que a mera enumeração de 

‘medidas de redução de poluição’, ‘dicas de economia’ e ‘reaproveitamento de 

material reciclável’ isolada da discussão reflexiva sobre o modelo atual de economia 

e do envolvimento dos atores sociais, pouco contribui para a mudança de atitudes 

em relação ao ambiente, pois não encaminha o estudo das questões ambientais para a 

reflexão sobre os hábitos que decorrem do modelo capitalista da sociedade, nem 

identifica os atores sociais envolvidos no processo como um todo.  Nos livros da 

coleção PA 2 também notamos que há uma quantidade significativa de traços 

utilitaristas, sobretudo na unidade “transformando materiais”.  

No eixo “recursos tecnológicos” identificamos quantidade significativa de 

traços antropocêntricos e ambientais. Na coleção CP, em relação a esse eixo temático, 

os traços antropocêntricos não são encontrados no 5º ano, devido aos conteúdos 

estarem associados às áreas de Física e Química, ministrados dentro de uma 

abordagem conceitual que isola as disciplinas entre si. Já na coleção PA os traços 

antropocêntricos não foram encontrados nos livros do 4º e 5º ano, pois também são 
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livros que contemplam conhecimentos sobre os princípios da Física e da Química, 

através de estudos sobre a água, suas propriedades e estados. 

   As coleções CP e PA apresentam os aparatos tecnológicos que são nocivos ao 

ambiente como, por exemplo, energias nucleares, explorando que estas “não poluem 

o ar com gás carbônico, mas produzem lixo radioativo, que deve ser tratado e isolado 

para não oferecer riscos à saúde das pessoas” (CP 5, p. 161). Segundo o texto, as 

usinas nucleares causam riscos, produzindo quantidades significativas de “resíduos 

radioativos, que, se não forem mantidos isolados, causam sérios problemas de 

contaminação do ambiente, provocando doenças muito graves e até mortes” (PA 5, p. 

160).  

  Apesar de muitos conteúdos nesse eixo serem apresentados dentro de um 

caráter mais utilitarista, percebemos elementos de enfoque da educação ambiental 

conservadora nas coleções CP e PA, e alguns aspectos se aproximam da ecologia 

social, mas não encaixam na categoria por apresentar o conteúdo de forma simplista, 

percebemos isso na unidade “Saneamento Básico”, mas falta a problematização de 

alguns assuntos dentro da discussão socioambiental. 

  Observamos que as questões tecnológicas têm afetado a humanidade, pois na 

busca incessante pelo conhecimento, a relação com a natureza se modificou, criando 

novas realidades, conforme expõe Berlinguer (1994, apud PAIXÃO, 2001), com o 

progresso sendo visto como uma complicação ou como o meio para alcançarmos a 

solução de todos os problemas. Nesse sentido, é preciso que nos livros sejam 

problematizados os conteúdos desse eixo, mostrando as causas e consequências do 

desenvolvimento científico, tecnológico e do progresso. 

  Por outro lado, o eixo “ser humano e saúde”, analisado em todos os volumes, 

apresenta poucos traços vinculados ao antropocentrismo. Supomos que as questões 

da saúde, nos contextos das abordagens adotadas nos livros das referidas Coleções, 

acabam sendo desvinculadas das questões (sociais) coletivas e ambientais. Parece que 

as questões de saúde estão ligadas à esfera de cunho pessoal e biológica, que faz 

parte da individualidade de cada pessoa. Neste sentido, o indivíduo é deslocado do 

meio. Entendemos que se as Coleções CP e PA tivessem abordado a saúde como 
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parte do coletivo e das questões econômicas e ambientais, as marcas e traços de 

antropocentrismo e/ou de enfoque ambiental deveriam ser mais intensas.   

  No eixo “Terra e Universo”, os conteúdos são apresentados de forma abstrata, 

trabalhando o universo, o sistema solar, entre outras temáticas sem abordar os 

impactos relacionados à interação homem - natureza. 

 Observamos também que um discurso de natureza mais social e politizada 

sobre o ambiente e ecologia não estão presentes nos livros das coleções CP e PA. 

Concordamos que uma Educação Ambiental Transformadora não é aquela que 

pretende interpretar, informar e conhecer a realidade, mas aquela que compreende e 

teoriza a atividade humana, ampliando a consciência e revolucionando a totalidade 

que constituímos e somos constituídos (LOUREIRO, 2003).  

Logo, concluímos que as coleções destinadas ao ensino dos anos iniciais não 

pretendem instigar os alunos para que estes compreendam e teorizem as 

interferências, ações e atuações dos seres humanos sobre o ambiente; tampouco para 

que eles reflitam e atuem conscientemente na sociedade. Vejam que não aparecem 

marcas nas colunas ES (tipologia de Ed. Ambiental, Tabela 3 e 4) e  EP (tipologia de 

Ed. Ambiental, Tabela 3 e 4). 

  As tabelas a seguir trazem uma síntese dos percentuais referentes aos traços 

antropocêntricos presentes nas coleções, as expressões da educação ambiental. Os 

cálculos dos percentuais da Tabela 5 e 6 foram feitos por meio da multiplicação por 

100 dos resultados de cada categoria, depois realizamos a divisão dos resultados 

encontrados pelo número das páginas úteis de cada livro analisado. Nesse momento 

o traço representa a página, pois na análise anterior verificamos que em uma página 

poderíamos encontrar vários traços em forma de desenhos, textos ou exercícios. Os 

traços não encontrados foram calculados de acordo com a subtração dos números de 

páginas úteis e das páginas marcadas; depois fizemos a multiplicação por 100 e o 

resultado obtido foi dividido pelo número das páginas úteis. O total geral foi 

realizado a partir da soma dos percentuais e dividido por 4. Os percentuais 

apresentados no quadro são aproximações dos números obtidos. 
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Tabela 5 - Traços antropocêntricos/ambientais da Coleção CP. 

ANO TNE TA TEA TA+TEA QSA 

2º 83% 12% 3% 2% 0% 

3º 77% 10% 12% 1% 0% 

4º 68% 8% 23% 1% 0% 

5º 78% 6% 13% 3% 0% 

TOTAL 

GERAL 

 

77% 

 

9% 

 

13% 

 

1% 

 

0% 

Legenda: TNE - Traços não encontrados; TA - Traços antropocêntricos; TEA -  Tópicos de educação 
ambiental; TA + TEA - Traços antropocêntricos e tópicos de educação ambiental e; QSA - Questões 
socioambientais. 

 
 

Tabela 6 - Traços antropocêntricos/ambientais da Coleção PA 

 

ANO TNE TA TEA TA+TEA QSA 

2º 66% 20% 11% 3% 0% 

3º 81% 9% 9% 1% 0% 

4º             81% 7% 11% 1% 0% 

5º 68% 4% 21% 5% 0% 

TOTAL 

GERAL 

 

74% 

 

10% 

 

13% 

 

3% 

 

0% 

Legenda: TNE - Traços não encontrados; TA - Traços antropocêntricos; TEA -  Tópicos de educação 
ambiental; TA + TEA - Traços antropocêntricos e tópicos de educação ambiental e; QSA - Questões 
socioambientais. 
 

 

  Verificamos os percentuais de cada categoria analisada nos livros didáticos e 

percebemos que a categoria de Traços não Encontrados (TNE) possui uma 

porcentagem significativa, tendo uma média de 77% em toda a coleção CP e 74% na 

coleção PA. De acordo com esses dados, notamos que as coleções CP e PA priorizam 

uma abordagem que dá ênfase a conteúdos conceituais, neste caso, abordados de 

forma distanciada de questões sociais e ambientais mais amplas. 

  Conforme assinalam Nuñez et al. (2001), os livros didáticos procuram uma 

aprendizagem orientada pelos PCNs, mas ainda trabalham os conteúdos de forma 
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fragmentada, por unidades temáticas, com limitações nos temas, separando o ‘meio 

ambiente’, do ‘corpo humano e saúde’, dos “recursos tecnológicos” e assim 

sucessivamente, propondo atividades que não estimulam o trabalho interdisciplinar. 

   Supomos que o conhecimento científico foi elaborado para “crianças 

genéricas”, e o ensino de Ciências é transmitido de forma universal, não levando em 

consideração a realidade, a cultura, a região e os fatores sociais e econômicos dos 

alunos.  

  Em relação a categoria TA (traços antropocêntricos) observamos um 

percentual geral de 9% de presença na coleção CP e 10% na coleção PA, no qual esses 

traços se dividem em utilitarismo, antropomorfismo e nocividade. Notamos que há 

uma quantidade maior de traços da categoria TA nos livros do 2º ano, sendo 

totalizados 12% referente à coleção CP e 20% da coleção PA.  Supomos que por se 

tratar de uma faixa de escolarização em que as crianças estão com sete anos, a 

realidade socioambiental não é objeto de estudo; há uma tendência de mescla de uma 

condição imaginária (o mundo natural) com o mundo real.  

É necessário perceber que essa etapa de escolarização também é o período da 

alfabetização científica, no qual a criança tem curiosidade de descobrir, investigar 

sobre coisas que estão a sua volta. É o momento de perceber a realidade, o processo 

de construção, compreensão e entendimento do assunto, passando a utilizar os 

conhecimentos científicos. A alfabetização científica nos anos iniciais deveria servir 

para os estudantes adquirirem significados, constituindo-se um meio para os alunos 

ampliarem o seu universo de conhecimento, a sua cultura, como pessoas inseridas na 

sociedade (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001).  

Em consonância com essa ideia, Cagliari (1988) defende que os professores 

devem “ler não apenas uma história onde os personagens são animais [...] mas, 

também texto de zoologia a respeito dos animais” (p. 9). Contudo, ao ensinar ou 

abordar as unidades temáticas expostas pelos livros didáticos devemos ter cuidado 

para não incentivarmos as crianças a terem uma visão fantasiosa, antropocêntrica e 

construírem o conceito de natureza mecanizada.  

Notamos que a categoria TEA (Tópicos de Educação Ambiental) possui o 

mesmo percentual 13% nas Coleções CP e PA. Observamos que o discurso ambiental 
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é pouco presente nos livros CP 2. Nos anos seguintes notamos um equilíbrio do 

discurso ambiental presente nos livros CP, assim supomos que esses discursos 

ambientais passaram por variações, tendo um aumento no livro do 4 ano e uma 

recaída no livro do 5 ano.  

Já na coleção PA ocorrem variações nos diferentes livros, sendo que há uma 

igualdade de traços TEA nos livros 2 e 4; no livro 5 identificamos que há 

preocupação em abordar mais questões ambientais mas sem o enfoque 

socioambiental. É importante que as questões ambientais inclusas nos livros 

didáticos em análise sejam problematizadas pelos professores, conforme assinala 

Grün (1996): “precisamos urgentemente de uma educação ambiental para frear esse 

hediondo processo de destruição da vida sobre o planeta” (p. 85). 

Os autores dos livros propõem um discurso voltado para a EA, entretanto, 

observamos que este é exposto de forma ingênua, apresentando um mundo não 

contraposto com a realidade, tentando moldar a mente das crianças para apenas 

atuarem como indivíduos que conservam e preservam o ambiente físico-natural, mas 

sem refletir sobre as possíveis transformações das condições sociais que agridem o 

meio físico e que oprimem os indivíduos (SILVA; COSTA; ALMEIDA, 2012). 

Encontramos na análise desenvolvida nas coleções CP e PA a categoria TA + 

TEA (traços antropocêntricos + tópicos de educação ambiental). Essa categoria 

emergiu devido encontrarmos nas mesmas páginas analisadas, questões de enfoque 

ambiental junto com elementos antropocêntricos. Apesar de encontrada em menor 

quantidade, essa situação representou 1% das coleções CP e PA. Este percentual deve 

ser considerados, pois ao mesmo tempo que se propõe discutir sobre a inter-relação 

do meio físico e social, das questões ambientais com as dimensões sociais, culturais e 

tecnológicas, os livros, paradoxalmente, focalizam o homem num plano superior, 

abordando o que é útil para o mesmo. 

Carvalho (2006) ressalta que a “EA surge em um terreno marcado por uma 

tradição naturalista” e que para superar essa tradição com a afirmação de uma “visão 

socioambiental, exige-se um esforço para superar a dicotomia entre natureza e 

sociedade, ou seja, precisamos explicitar as relações e interações entre a “vida 

humana social e a vida biológica da natureza” (p. 37).  
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Em relação à visão socioambiental, a autora argumenta que é uma 

possibilidade pensarmos o “meio ambiente não como sinônimo de natureza 

intocada, mas como um campo de interações entre a cultura, a sociedade e a base 

física e biológica dos processos vitais” (p. 37). A nosso ver, é isso que os livros 

precisam fazer. Assim, ao invés da presença humana na natureza ser notada como 

“intrusa extemporânea” ou como “câncer do planeta”, deveria passar a ser percebida 

como agente que pertence “à teia de relações da vida social, natural e cultural”, 

passando a ter interação e relação (CARVALHO, 2006, p.  37). 

  Quando nos preocupamos com as questões socioambientais, estabelecemos 

uma relação de interação entre a natureza e os humanos; problematizamos questões 

que podem alertar os alunos para a má distribuição no acesso aos recursos naturais; 

exigindo que se tenha adoção de políticas e programas que auxiliem a refletir sobre a 

importância do meio ambiente. 

 Diante da análise das coleções CP e PA, percebemos que os livros apresentam 

um ensino voltado para a exploração de conceitos, apresentam traços 

antropocêntricos mesclados com ambientais. Verificamos uma mudança no sentido 

de minimizar as questões antropocêntricas, mas ainda temos a presença de traços 

antropocêntricos, sejam antropomórficos, utilitaristas ou de nocividade que acabam 

rotulando e separando os seres vivos, colocando-os em um patamar de inferioridade 

em relação à espécie humana. 
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração as análises desenvolvidas no âmbito do PNLD de 

1994 a 2011 e que a literatura oriunda das pesquisas sobre LDs de Ciências localiza e 

se preocupa com as questões antropocêntricas nos manuais didáticos, a exemplo de 

Megid Neto e Fracalanza (2006), podemos inferir que ao longo de quase duas 

décadas os livros são criticados por adotarem uma abordagem de natureza 

antropocêntrica.  

As avaliações dos livros didáticos passaram por várias mudanças no sentido 

de aperfeiçoar e melhorar a qualidade desses materiais, mas nunca deixaram de fixar 

como um critério essencial de análise, a preocupação no sentido de que os textos 

didáticos evitem o antropocentrismo.  

No caso de nosso estudo, notamos que as coleções analisadas continuam 

adotando os conteúdos científicos numa perspectiva antropocêntrica, apresentando 

atividades que apresentam os animais e vegetais como recursos a serem utilizados, 

domesticados ou explorados economicamente, reduzindo esses seres vivos à 

condição de matéria prima a ser consumida.  

 Partimos do pressuposto de que não estamos isentos do antropocentrismo, 

pois somos humanos e é impossível não perceber e ver o mundo a partir da nossa 

perspectiva. Todavia a ideia que tínhamos é que essas questões já deveriam ser 

problematizadas por meio da perspectiva socioambiental. 

Verificamos se os LDs examinados incluíam elementos da abordagem 

socioambiental ao tratarem os diversos conteúdos de Ciências. Observamos que as 

coleções – em geral - apresentaram elementos para a discussão de questões 

ambientais, as quais se limitaram a informações sobre o ambiente (ecologismo, fauna, 

flora, biodiversidade, desmatamento e lixo). Então, a nosso ver, é necessário que os 

autores tenham a sensibilidade de perceber o meio ambiente de forma mais 

abrangente e de propor mudanças de atitudes e valores diante das questões 

socioambientais.  
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Neste sentido, argumentamos em favor da importância do ensino de Ciências 

e a distribuição de livros didáticos desde o 1 ano, período em que se inicia o processo 

da alfabetização científica, momento em que as crianças começam a ler e escrever. 

Assim questionamos: Por que não fornecer livros didáticos de Ciências para o 1º ano, 

período destinado a alfabetização? Sabemos que é preciso que desde o 1º ano sejam 

abordadas temáticas que mostrem que as questões ambientais são sociais, políticas, 

culturais e que derivam da forma como interagimos socialmente e nos relacionamos 

com a natureza.  E por que não introduzir as questões socioambientais nos livros do 

2º, 3º e 4º ano? Inferimos que quando a criança passa a ser informatizada, possui 

recursos para que o conhecimento se consolide torna-se um adulto responsável que 

reflita sobre seus atos. 

Conforme aponta Grün (1996, p. 112) “a dimensão ética da educação 

ambiental deveria ser buscada na história recalcada de nosso relacionamento com o 

ambiente”, através da humildade, respeito e do diálogo, pois “a natureza seria um 

Outro a quem deveríamos respeitar em suas diferenças, mas também em nossa 

interação e reciprocidade” (GRÜN, 2007, p.14). 

Observamos que nos livros examinados falta uma conexão com a estrutura 

social e política da educação ambiental, o que impossibilita, ou pelo menos dificulta, 

a formação crítica dos alunos em relação aos problemas socioambientais, bem como a 

responsabilidade para atuarem individualmente ou coletivamente na resolução das 

questões antropocêntricas. Dessa forma, notamos que o antropocentrismo está 

presente de forma significativa nos LDs e que ela se expressa por meio de noções de 

nocividade, utilitarismo, antropomorfismo e de superioridade de seres humanos 

sobre os outros seres vivos.  

Podemos afirmar que os livros didáticos analisados melhoraram 

qualitativamente em seus aspectos gráfico-editoriais (tipo de papel, fotos, impressão, 

diagramação gráfica moderna etc.), na correção conceitual, na supressão de 

estereótipos ou preconceitos socioculturais e étnicos e nos alertas a riscos à 

integridade física. Todavia todas essas melhorias são mudanças periféricas do ponto 

de vista das Ciências da Natureza e de seu ensino, posto que concepções ingênuas 



116 
 

 

 

sobre ciência e meio ambiente continuam a ser disseminadas na maior parte dos 

manuais utilizados em nossas escolas (MEGID NETO; FRACALANZA, 2006). 

De todo modo, precisamos acreditar na escola como um lugar de mudanças 

que possam problematizar os conteúdos dos LDs, contribuindo para a formação 

integral, conscientização, revisão de nossos valores e atuação dos cidadãos diante das 

questões ambientais, minimizando a dimensão do antropocentrismo, reconhecendo 

que pertencemos e interagimos com a natureza e não devemos ser superiores aos 

outros seres e ao Planeta como um todo. 
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RELATÓRIO: LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS 

Coleção Plural: Ciências, 2º ano/ César da Silva Júnior... [et al.]. – São Paulo: Saraiva, 

2011. 

 

A Coleção Plural Ciências é uma obra organizada em quatro volumes 

dedicados aos alunos do 2º ao 5º ano; cada volume se divide em nove unidades. 

Percebemos que o livro começa com o tratamento do conteúdo, em um movimento 

que vai das partes para se chegar ao todo (que é o Planeta Terra). No início o autor 

apresenta o livro para os alunos, assim destaca o item “como, conhecer o seu livro”, 

informando que na abertura de cada unidade há imagens que dialogam com o leitor, 

que ficará curioso para saber o que será trabalhado. Outro seção é “ponto de 

partida”; é um momento para verificação do conhecimento prévio dos alunos em 

relação aos assuntos que serão tratados; apresenta também o glossário que explica os 

significados das palavras que estão destacadas no texto. Na seção “ler e 

compreender” os autores apresentam textos, gráficos e imagens que serão lidas pelos 

alunos e depois o professor poderá explorar a compreensão dos alunos. Na 

“atividade exploratória” é o momento dos experimentos, entrevistas e atividades de 

observação para explorar o mundo; “Agora é com você” é o momento de produzir 

textos, gráficos, imagens e tabelas, utilizando o que os alunos aprenderam para fazer 

novas descobertas. O autor do livro também informa que nas fotografias há uma 

“silhueta” indicando a altura e comprimento do ser vivo adulto, e que há “selos” que 

contêm informações sobre o tamanho e cores dos elementos de cada ilustração. Na 

seção “compartilhando” há proposição de atividades em grupo, para serem feitas e 

apresentadas em sala e na seção “recordando” o aluno organizará o que aprendeu e 

apresentará quais são as suas dúvidas. No final de cada unidade existe uma seção 

com “sugestões”, que são recomendações de livros, artigos de revistas, vídeos, 

filmes, músicas e endereços na internet e o “mundo plural”, onde o aluno conhecerá 

os costumes, brincadeiras, alimentos ou modos de viver de outros povos e lugares do 

Brasil e do mundo. 
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O livro apresenta os conteúdos da área das Ciências da Natureza, incluindo 

temáticas sobre saúde, animais, plantas, seres humanos no ambiente, ar, fogo, luz e 

calor. O livro é finalizado com uma unidade dedicada ao Planeta Terra. Dessa forma 

as unidades subdividem-se em: Unidade I – Eu, você e todos nós (apresenta para os 

alunos as diferenças e semelhanças, enfocando como cada pessoa é única e apresenta 

também a declaração dos direitos humanos); Unidade II – Cuide da sua saúde 

(mostra a importância da saúde, da limpeza do corpo, das atividades físicas e 

alimentação); Unidade III – Como percebemos o mundo (trabalha com os órgãos dos 

sentidos); Unidade IV – Os ambientes  (ressalta os componentes do ambiente, os 

seres vivos; destaca a dengue e os vírus, e os ambientes que são naturais e 

transformados); Unidade V – Conhecendo os animais (aborda como os animais se 

movimentam, as adaptações; como nascem, metamorfose e alimentação); Unidade VI 

– Plantas por toda parte (apresenta as partes das plantas, as diferenças entre elas e os 

vários ambientes em que podemos encontrar plantas); Unidade VII - O ar que nos 

cerca (mostra a presença do ar, como podemos percebê-lo e poluição do ar); Unidade 

VIII - Fogo, luz e calor (aborda sobre o domínio do fogo, o seu uso e como evitar 

acidentes) e a Unidade IX – terra: nosso planeta (apresenta detalhes sobre o dia e a 

noite, a rotação da Terra, e os satélites naturais e artificiais).  

Na análise do livro do 2º ano percebemos o antropomorfismo (páginas 15, 46, 

47,101, 163), ambiente artificial (página 68), nocividade (páginas, 30, 57, 97), 

domesticação (página 79), visão utilitarista (páginas 111, 126), traços antropocêntricos 

(páginas: 107, 117, 120, 121, 122, 125, 138, 139,143, 172), e enfoques ambientais 

(páginas 76,77, 101, 112, 121, 133, 150, 152, 155). Na unidade I encontramos o 

antropomorfismo; unidade II, nocividade; unidade III, antropomorfismo e 

nocividade; unidade IV – ambiente artificial, enfoque ambiental, domesticação; 

unidade V – nocividade, antropomorfismo, enfoque ambiental; unidade VI – 

antropocentrismo, visão utilitarista, enfoque ambiental; unidade VII – 

antropocentrismo, visão utilitarista, enfoque ambiental, unidade VIII 

antropocentrismo, enfoque ambiental; unidade IX – enfoque ambiental, 

antropomorfismo, antropocentrismo.  
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Dessa forma, relataremos os detalhes de cada página analisada com as 

considerações inadequadas que encontramos, assim começaremos pelo 

antropomorfismo que segundo o dicionário Aurélio, p. 55 é a “Crença ou 

pensamento que atribui formas ou atributos humanos a entidades abstratas ou seres 

não humanos” e na página 15 do livro analisado notamos uma figura de um rato 

tomando banho de chuveiro, utilizando sabonete, além da imagem trazer uma poesia 

intitulada ratinho tomando banho,  uma parte da poesia diz: “lava a testa, a 

bochecha, o queixo, a coxa o pé, o pescoço o bumbum e o fazedor de xixi”, apesar de 

ser uma poesia, percebemos que é passado para criança que o rato tem as mesmas 

ações do ser humano e no exercício é solicitado para os alunos descobrir quais das 

ações (escrever, caçar, plantar, costurar, cozinhar os alimentos, planejar o futuro, 

falar, comer) outros animais também fazem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas páginas 46 e 47, percebemos também traço de antropomorfismo quando é 

apresentada a história de chapeuzinho vermelho e o lobo mau, se disfarça de vovó. 

Na página 101, é apresentado um texto para as crianças que trata de uma “carta de 

uma joaninha coberta de problemas”, apontando que a joaninha tem problemas de 

saúde e que precisa de médico, igual aos humanos. Na atividade foi solicitado para 

os alunos fazerem grupos, e eles escolheriam um animal e falariam com o Dr Bicudo 

por que esse bicho não gosta de ser como é. Apesar de apontar o antropomorfismo, o 
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texto da joaninha mostra um enfoque ambiental, ressaltando a importância das 

pintas e da cor da joaninha em termos adaptativos. Já na 163 apresenta uma imagem 

do sol com rosto humano. Destarte, percebemos que na representação das imagens 

(visual) e textos (poética), encontramos a auto representação do ser humano, 

buscando uma associação com outras espécies de animais, plantas, coisas e 

fenômenos naturais, tentando humanizá-los, fazendo com que as crianças através do 

imaginário utilizem-se das mesmas ferramentas, para representar os seres vivos e 

não vivos, confundido o que é real, e qual a importância para o ambiente. 

Uma dos momentos que chama atenção está na página 68, que para fazer a 

exemplificação dos componentes dos ambientes o autor utiliza de um aquário, que é 

um ambiente artificial para explorar os seres vivos e não vivos. Na página 30 o autor 

afirma que as baratas, moscas e ratos transmitem micróbios que causam doenças, 

enfocando que esses animais são nocivos, mas oculta o papel deles no ambiente. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Percebemos assim a presença antrópica, os animais vem para cidade, por 

causa dos predadores e fornecimento de alimentos e passamos a vê-los como pragas, 

e essa vinda para a cidade é resultante da atuação humana sobre a natureza através 

das modificações dos ambientes naturais. O mesmo acontece na página 57, quando 

ilustra “não segure no colo animais que não conhece” e “o espinho do cacto é duro”, 

e alerta para o risco de sofrermos ferimentos.  Já na página 97, “parte exploratória”, 

ressalta para termos cuidado com as lagartas peludas, pois estas injetam veneno que 

causam dor, e informa que só não apresentam risco as lagartas sem pelos longos ou 

espinhos. 
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A página 79 ressalta que os animais das fotografias apresentadas são criados 

para nossa alimentação e que os animais domesticados são de estimação. E a 111, 

mostra a visão utilitarista, o qual os bens naturais são caracterizados na medida em 

que apresentam alguma utilidade para o homem, o mesmo acontece na página 77, os 

homens modificam o ambiente para construir casas, estradas e pontes. Assim essa 

página aponta que muitas plantas são utilizadas para nossa alimentação, 

ornamentação, para construção de móveis e telhados, fabricação de papel e como 

combustível para os carros. Na 126 enfoca o ar como fonte de energia elétrica, para 

secar roupas e para movimentar os barcos a vela. A presença utilitarista, é apontado 

no livro, fazendo com que os alunos aprendam a perseguir os seus próprios 

interesses mesmo à custa de outros, e devemos perceber e ensinar que o ambiente 

mais do que um bem que podemos retirar utilidades é um bem de valor 

imprescindível e incalculável e que devemos aprender a preservar. 

Todas essas questões vistas acima não deixam de pertencer a uma perspectiva 

antropocentrista, e isso é visto na página 107, quando aponta que as plantas são 

cultivadas para comer, e estas também enfeitam casas e jardins, e deixam o ambiente 

mais bonito. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Página 117 está bem explícito no título “Plantas que comemos”, página 120, 

na atividade questiona-se aos alunos as partes de cada planta que comemos. Página 
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121 no texto “Ler e compreender” apresenta um texto que descreve uma flor gigante, 

malcheirosa; p. 122 no “compartilhando” ensina as crianças os vasos indicados para 

cada tipo de planta e pede para a criança trazer um vaso com uma planta ornamental 

para enfeitar a sala de aula.  

Na página 125 está expresso que não vivemos ser o ar, e na figura mostra um 

mergulhador com um cilindro – mostrando também a visão utilitarista. Nas páginas 

138 e 139 “Mundo Plural” aborda um texto sobre as plantas viajantes e o mesmo 

informa sobre o que as pessoas plantavam, o que cultivavam e a criação de animais, é 

questionado para os alunos qual a importância do cultivo das plantas para a 

alimentação dos seres humanos e quais plantas da ilustração fazem parte da sua 

alimentação? Mas não enfoca o papel desempenhado por elas, a fotossíntese e a sua 

contribuição e importância ecológica e não avança nessa discussão. No domínio do 

fogo (p. 142), aponta o ser humano como superior aos outros animais, pois é o único 

que sabe como fazer o fogo e através do fogo podem espantar os animais, e caçá-los 

pois as tochas ajudam a empurrar os animais para armadilhas, além de auxiliar para 

assar e cozinhar os alimentos.  

Na página 172, existe um título inadequado, dizendo “A lua no bolso”, 

expressando a relação de poder imposta entre homem X lua, como se fosse fácil ir 

sempre para lua, e no “recordando”, mostra mais uma vez o poder do homem sobre 

o satélite natural.  A parte ambiental  é apresentada no livro em partes isoladas, 

percebemos nas páginas 76 e 77 há uma preocupação em comparar os ambientes 

naturais com os ambientes transformados; na página 101 explica a adaptação 

ecológica no texto da joaninha; na página 112, na parte do exercício, há uma charge, 

que mostra o personagem Chico Bento, plantando uma árvore, e diz que é “uma 

árvore de esperança”, uma vez que todas as outras árvores foram derrubadas,  

levando os alunos a refletirem sobre a situação apresentada, mas ao mesmo tempo 

pede aos alunos para desenharem uma semente fruto ou folha que eles mais gostam 

de comer, enfocando mais uma vez que as plantas são itens aos  humanos. 

 Na página 133, há um texto falando sobre a chuva ácida. É uma página 

dedicada à preocupação com o ambiente, pois mostra que quando os carros 

queimam gasolina, são liberados gases invisíveis no ar, e que alguns se misturam 
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com a água que se torna ácida; e os gases entram nas nuvens de chuva, e que em 

alguns casos matam florestas, poluem as águas que os animais e pessoas precisam 

para beber, percebemos assim uma preocupação ecológica, igualando os animais ao 

homem em uma mesma situação. O mesmo acontece nas páginas 155 e 152, são 

textos preocupados com a queimada, alertando para o perigo de soltar balões, pois 

além de causar estragos em florestas e podem destruir grande quantidade de plantas, 

de animais e de outros seres vivos, podem cair em qualquer lugar, casas, indústrias e 

coloca em risco a vida dos moradores, e provocar acidentes aéreos, enfocando que é 

crime soltar balões. Já na página 155 há traços de perspectiva ecológica, salvacionista 

e protecionista, abordando que a terra parece indestrutível, mas que devemos trata-la 

com extremo cuidado. 
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Coleção Plural 2º ano 

Quantidade de páginas úteis Quantidade de páginas que foram marcadas 

168  29 

 
 
 
 
 

Unidades Antropocêntricas 
 
 

Páginas 

Enfoque 
Ambiental 
 

 
Páginas 

Antropocêntrica 
e Ambiental 
 

Páginas 

1- Eu, você e todos nós 15   

2- Cuide da sua saúde 30   

3- Como percebemos o 
mundo 

46, 47,57   

4- Os ambientes 68,79 76, 77 

5- Conhecendo os 

animais 

97  101 

6- Plantas por toda 

parte 

107,111,117,120,122 112 121 

7- O ar que nos cerca 125,126,138,139 133  

8- Fogo, luz e calor 143 150,152,  

9- Terra: nosso planeta 163,172 155,  

TOTAL 20 6 3 

Antropocêntrica Enfoque Ambiental Antropocêntrica e Ambiental 

20 6 3 

Classificação 
 

Páginas 

Antropomorfismo 15, 46,47 101, 163 

Nocividade 30, 57, 97 

Domesticação 79 

Ambiente artificial 68, 77 

Visão utilitarista 111, 126 

Antropocentrismo 107, 117, 120, 121, 122, 125, 138,139 143, 172 

Enfoque Ambiental 76, 77,101, 112, 121, 133, 150, 152, 155 
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RELATÓRIO: LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS 

Coleção Plural: Ciências, 3º ano/ César da Silva Júnior... [et al]. – São Paulo: Saraiva, 

2011.  

Os autores dão prosseguimento à forma de estrutura que é realizada no livro 

do 2º ano, apresentando o livro aos alunos, após a folha de rosto, inicia com o título 

“Conheça o seu livro”, e nessa seção apresenta a abertura das unidades, o “ponto de 

partida” (que é uma roda de conversa sobre o assunto), o “glossário” (que explica o 

significado das palavras em destaque nos textos); “Ler e Compreender”; “Atividade 

Exploratória”; “Agora é com você”; “Compartilhando”; “Sugestões” e “Mundo 

Plural”. Seções que orientam como devem ser explorados cada conteúdo, para que a 

aprendizagem significativa ocorra em cada nível de escolaridade, enfocando as áreas 

das Ciências da Natureza: saúde, corpo humano, plantas, animais, alimentação, água, 

misturas, materiais e energia, sistema solar. 

Ao analisarmos o livro do 3º ano percebemos na unidade I traços 

antropocêntricos, a unidade aborda sobre os cuidados que devemos ter com a saúde, 

apresentando um cartaz que informa sobre a vacinação infantil, as doenças 

contagiosas, mas na “roda de conversa”, página 8, é questionado:  

 

   

 

Na página 14, é utilizado o termo “monstrinho” para se referir ao mosquito 

Aedes aegypti:  
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Enquanto que na página 16 é utilizado o termo “combate” para o mosquito da 

dengue, sendo que essa palavra segundo o dicionário Houaiss significa batalha, logo 

permite a interpretação de guerra, para acabar com o mosquito.  

Na página 20, o título é “acidentes com plantas e animais” e na imagem temos 

um escorpião e informa para o leitor que o escorpião é peçonhento porque injeta 

veneno com o ferrão da cauda, ficando subtendido que todos os escorpiões são 

perigosos. Segundo Louredo (2013), “existem cerca de 1500 espécies de escorpiões 

em todo o mundo e, dessas espécies, apenas 20 são venenosas.”  E após a imagem 

questiona-se aos alunos: “O escorpião é um animal peçonhento, o que isso quer 

dizer?”; “Você conhece outros animais peçonhentos? Quais? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na próxima página que é a 21, informa sobre as plantas tóxicas e no início do 

parágrafo já começa com uma frase “Sua saúde pode ser prejudicada por plantas 

tóxicas” e após informar o que essas plantas causam no organismo quando engolidas 

ou mastigadas, passam para o leitor que os acidentes com plantas acontecem com 

crianças e que por isso essas plantas não devem ser cultivadas em casa.  
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Continuando na página 22, já que foi informado sobre as plantas, trazem para 

os alunos os acidentes com animais, e reforçam que as aranhas, escorpiões e cobras 

podem causar acidentes ao injetarem veneno nas pessoas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Na seção “Ler e compreender” página 23, o texto aborda sobre as mordidas de 

cães, e traz informação que o bicho de estimação é um ótimo estímulo para as 

crianças, e segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, os cães 

atacam porque as crianças tratam como um bichinho de pelúcia, elas gostam de 

apertar, e querem testar os limites ao brincarem com os animais. 

 Quase finalizando a unidade sobre saúde, os autores propõem mais um texto, 

que é uma notícia para os alunos refletirem e no título do texto reforça que as 

Embiras (lagartas) “invadem” casas no bairro Saguaçu, em Joinville, esse termo 

remete a dominação, ocupar um certo lugar pela força, e devemos refletir quem 

realmente invadiu ou se é um processo sinantrópico. Finalizando a unidade, na 

página 26, na seção “compartilhando”, propõe a elaboração de uma história em 

quadrinhos (que oriente as pessoas) dentre os temas estão: “Plantas venenosas” e 

“Acidentes com animais.” 
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 Na segunda unidade do livro não foi encontrado nenhum traço 

antropocêntrico, pois é uma parte do livro que estuda sobre “Ossos, músculos e 

movimentos, páginas 29 a 43. 

 Na unidade 3, “Reprodução das plantas com flores e frutos” página 44 traz 

uma abordagem ecológica, ressaltando que as flores, frutos e sementes garantem a 

reprodução dessa plantas e são alimentos para muitos seres vivos.  

 

 

 

 

Na página 51 item 3 do exercício é solicitado aos alunos para lerem o texto e 

observarem o que aborda sobre a polinização das flores do cacaueiro e a informação 

sobre a importância de uma pequena mosca e uma formiga que são importantes no 

processo de polinização, enfocando a papel ecológico. 

 Na página 74 da unidade 4 também é percebido o enfoque ambiental quando 

alerta que o mico leão dourado estava desaparecendo da Mata Atlântica quando 

começaram a criar esses animais em cativeiro e a soltar na mata. Assim é mostrado 

um gráfico com os dados do número desses animais do ano de 1985 a 1995 dos 

nascidos na natureza e nascidos em cativeiro, levando os alunos a conversar e refletir 

sobre a importância da preservação e do programa de biologia da conservação. Já na 

página seguinte, a 75 mostra uma visão utilitarista no texto: “Como o cachorro se 

tornou um grande amigo do homem?” O texto informa que os cães originaram-se de 

uma espécie de lobo, e depois se juntaram aos seres humanos, sendo que os 

cachorros podiam comer a comida que sobravam, mas os homens descobriram que 

os cachorros podiam ajudar a caçar, a cuidar do rebanho e a tomar conta da casa. 

Depois os homens juntaram um macho veloz e uma fêmea veloz para que os filhotes 

tivessem essa qualidade. Na mesma unidade 4 “classificando os animais”, na página 

78, faz um estudo dos grupos dos invertebrados, e na classificação dos artrópodes 

sobre um dos sub classificados: os aracnídeos, informa que “todos os escorpiões 

injetam veneno.” Enfocando mais uma vez sobre os animais peçonhentos discutido 

anteriormente, mostrando mais uma vez traços de nocividade. 
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Na seção “agora é com você” página 80, retoma o enfoque ambiental no item 2 

quando ressalta sobre a “Lei Federal 9605 que considera crime ambiental matar, 

perseguir, caçar e apanhar animais da fauna brasileira.” Levando aos alunos a 

pensar, refletir e discutir sobre a temática. Já na página 81 é apresentada uma charge 

para os alunos no qual o cupim (artrópode) destrói a casa de Alfred, comendo os 

móveis, portas e o assoalho. Na página 77 quando trata dos artrópodes, não é citado 

o cupim, nem é explicito seu papel ecológico.  

 

 

 

 

 

 

Na página 82 final da unidade apresenta para os aluno o Projeto Tamar, 

levando-os a pesquisarem sobre o trabalho que é realizado e o que as pessoas que 

trabalham lá fazem e qual o significado de “Tamar”. 

  Na unidade 5 que traz a “Dependência alimentar entre seres vivos, 

destacamos as página 91, (que traz uma discussão sobre a importâncias dos 

predadores); página 93 (que aborda sobre o equilíbrio delicado, ressaltando que a 

caça predatória do jacaré no Pantanal aumentou muito a população de piranhas); 

página 96 na seção “compartilhando” no item 5 recordando para os alunos que 

“Cortar as árvores de uma floresta pode fazer certos tipos de animais desaparecerem 

de uma região.” E nas páginas 98 e 99 que é a seção “Mundo Plural” mostra um 
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painel com o título “Salvando animais do planeta”, informando as espécies o que 

fazer para salvar e o santuário de Gorilas na África Ocidental. 

 Na unidade 6 sobre “a água”, encontramos na página 113 uma visão 

utilitarista da água no item a água da casa, mas na página 116 há um texto que 

questiona para os alunos “ por que é tão importante a preservação da mata ciliar?” 

que “Crianças plantam mudas nas margens do igarapé” Percebemos também traços 

de um enfoque ambiental na página 117, na ilustração de Maurício de Sousa,  quando 

a mãe da Mônica está desperdiçando água é pedido aos alunos para pensarem como 

a mãe da Mônica pode lavar a calçada sem desperdiçar água; é solicitado para os 

alunos fazerem uma lista de ideias para economizar água. Mas ao mesmo tempo, 

volta a visão utilitarista nas questões 2 e 3 quando solicita aos alunos para 

desenharem 3 situações que a água é utilizada por eles no cotidiano e que 

“Utilizamos a água também para nos divertir. Desenhe alguns exemplos no 

caderno”. Já na página 118, volta a preocupação, pede para as crianças criarem 

cartazes incentivando a economia de água. 

 Na unidade 7 sobre misturas encontramos nas seção “Ler e compreender”, 

página 128, enfoque ambiental, mostrando aos alunos a notícia de que um 

superpetroleiro de “336 metros de comprimento e dez andares de altura chamado “A 

Baleia” poderá recolher 500 mil barris de água contaminada por dia e funcionar 

como um passador de cozinha, deixando o petróleo e filtrando a água.”, esse 

petroleiro gigante chegou ao Golfo do México para ajudar na limpeza do petróleo 

derramado. E na seção “Mundo Plural” encontramos questões socioambientais 

página 132 e 133 tratam que em muitos lugares no mundo não há água, e que esta é 

preciosa para todas as pessoas do mundo, mas ela não é distribuída com igualdade. 

 Na página 134 e 135, início da unidade 8, que se refere a “materiais e energia” 

encontramos traços antropocêntricos, pois informa que “retiramos da natureza os 

materiais para fazer objetos e que algumas fontes de energia são fáceis de usar, como 

a energia dos animais”. Na página 137, mostra com detalhes os traços 

antropocêntricos enfocando quais materiais retiramos da natureza e o que fazemos 

com eles, por exemplo: utensílios de cozinha, ferramentas, móveis, automóveis 

instrumentos e outros objetos. E para fazer cestos usamos fibras de plantas, para 
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fazer lã usamos pelo do carneiro e para fazer sapato usamos couro que é de origem 

animal. Na página 138 dá continuidade a explicação dos materiais, informando que 

alguns materiais retirados da natureza são usados sem muitas transformações como 

por exemplo, a madeira: cortamos a árvore, do tronco fazemos tábuas e com elas 

fazemos móveis. Enquanto que outros materiais precisam de muitas transformações 

como por exemplo a areia que passa por processos industriais para dela obtermos 

vidro. Na página 139, há uma notícia que informa que uma “embalagem feita de 

plástico comum demora cerca de um século para se decompor, já a que é feita à base 

de mandioca e açúcares leva apenas alguns meses, reduzindo o impacto ambiental”. 

Podemos perceber assim nessa página que é dado um enfoque ambiental. A página 

140, dá continuidade a esse enfoque quando é discutido a “reciclagem de materiais, 

informando a separação dos materiais que são colocados em recipientes de cores 

diferentes”. Na penúltima página da unidade a 150, na seção “compartilhando” 

apresenta enfoque ambiental quando é apresentado para os alunos o símbolo 

internacional da reciclagem. 

 Na última unidade do livro que é a 9, na página 171 encontramos uma charge 

que tem um enfoque ambiental preservacionista. 

 

   

 

 

 

 

 

 

E na seção “Mundo Plural” páginas 174 e 175 retrata sobre brinquedos de 

sucatas, ressaltando que as pessoas podem usar da imaginação e reutilizar materiais 

que seriam jogados no lixo. 
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Coleção Plural 3º ano 

Quantidade de páginas úteis Quantidade de páginas que foram marcadas 

168  39 

 

 

 

Antropocêntricas Enfoque 
Ambiental 

Antropocêntrica e 
Ambiental 

Questões 
socioambientais 

17 20 2 0 

Classificação 
 

Páginas 

Nocividade 78 

Visão utilitarista 75, 113 

Antropocentrismo 8, 14,16,20,21,22,23,25,26,81,117,134,135,137,138, 139 

Enfoque ambiental 44,51,74,80,82,91,93,96,98,99, 116,117,118, 128, 132, 133 
139,140, 150, 171, 174, 175. 

Unidades Antropocêntrica 
 

 
Páginas 

Enfoque Ambiental 
 

 
Páginas 

Antropocêntrica e 
Ambiental 

 
Páginas 

1- Cuidando da 
saúde 

8, 
14,16,20,21,22,23

,25,26 

  

2- Ossos, músculos e 
movimentos 

   

3- Reprodução das 
plantas com flores 
e frutos 

 44,51,  

4- Classificando os 
animais 

75,78,81 74,80,82  

5- Dependência 
alimentar entre 
seres vivos 

 91,93,96,98,99  

6- A água 113 116,118 117 

7- Misturas  128,132,133  

8- Materiais e 
energia 

134,135,137,138 140,150 139 

9- O Sistema Solar  171,174,175  
TOTAL 17 20 2 
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RELATÓRIO: LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS 

Coleção Plural: Ciências, 4º ano/ César da Silva Júnior... [et al]. – São Paulo: Saraiva, 

2011.  

O livro do 4º ano apresenta aos leitores uma sequência de informação iguais as 

que foram apresentadas pelos livros do 2º e 3º ano, após a folha de rosto, inicia com o 

título “Conheça o seu livro”, e nessa seção apresenta a abertura das unidades, o 

“ponto de partida” (que é uma roda de conversa sobre o assunto), o “glossário” (que 

explica o significado das palavras em destaque nos textos); “Ler e Compreender”; 

“Atividade Exploratória”; “Agora é com você”; “Compartilhando”; “Sugestões” e 

“Mundo Plural”. Seções que orientam como devem ser explorados cada conteúdo, 

para que a aprendizagem significativa ocorra em cada nível de escolaridade. 

 A unidade I é iniciada com o tema “Alimentação e digestão”, nessa unidade 

destacamos a página 15 que é continuação da seção “Agora é com você”, (que são 

questões para os alunos responderem) e no item 5 apresenta uma tirinha no qual 

percebe-se que a única função do “Hamster” na sua vida natural só é comer e 

dormir, não se aborda qual é a alimentação e a função desse animal na natureza. 

 

 

Na página 17 encontramos uma imagem de um gato bípede carregando 

comida, percebe-se assim traços antropomórficos. Nas unidade 2 e 3 que se referem 

ao “Sistema respiratório” e ao “Sistema cardiovasculares não destacamos nenhuma 

página, pois não percebemos traços antropocêntricos e enfoques ambientais. 
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 Na unidade 4, sobre “Florestas e matas”, logo na chamada, página 62, 

encontramos traços antropocêntricos, nota-se que a preservação só é importante, pois 

as espécies servem de fonte de alimentos, medicamentos entre outras utilidades para 

o homem. 

 

 Já na atividade da página 72 “Agora é com você”, destacamos as letras “a” e 

“b” do item 1, que problematiza a questão ecológica, propondo que os alunos 

reflitam sobre o “que acontecerá se as árvores forem cortadas? Se elas 

desaparecessem, o que aconteceria com os insetos e tantos outros seres que vivem na 

camada de folhas?”. E no item 2, as questões “a, b e c” apresentam alternativas 

utilitaristas, enfocando que a Seringueira se extrai o látex para a fabricação de 

borracha; da Castanha-do-Pará se consume ao natural ou ralada, e serve para a 

produção de doces e farinhas, também se extrai um óleo, usado como alimento e 

matéria prima em cremes de beleza, xampu e outros cosméticos e do Guaraná se faz 

um refrigerante que só existe no Brasil. 

  A página 74, apresenta um enfoque ambiental, quando expõe que parte da 

Mata atlântica está ameaçada por grandes cidades, pastos e plantações, mas uma 

grande variedade de espécies continua preservada nas áreas de conservação e isso é 

apresentado no mapa do Brasil. 

 Esse enfoque ambiental também é percebido nas páginas 77, (quando aponta 

para o papel da Mata Atlântica, no escoamento da água da chuva para o subsolo, 

regulando o clima e garantindo a vida de muitas espécies), na página 79, expõe que o 

mico leão dourado quase desapareceu devido a destruição do seu habitat, dando 

assim um enfoque preservacionista. O mesmo acontece com as páginas 80 e 81 que 

apresenta figuras de animais ameaçado de extinção.  Na unidade 5 sobre o 

“Pantanal”, apresenta enfoque ambiental, na página 89, quando propõe questões 
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para os alunos refletirem sobre: “Se no ambiente houver uma interferência que 

prejudique a vegetação, o que acontecerá na cadeia alimentar?”; “O pantanal atrai 

muitos turistas. De que maneira eles podem prejudicar o ambiente?”. 

 A página 92, apresenta traços antropocêntricos quando expõe para o aluno 

que: “O Pantanal atrai pescadores de todas as partes, é a pesca de lazer, uma das 

ofertas do turismo local [...] No Pantanal se desenvolve um ecoturismo sustentável.” 

E na página 93 apresenta um texto “Menino do Pantanal” incentivando os leitores a 

pensarem no aspecto ecológico, o mesmo acontece na página 95 quando enfoca que o 

“turismo no Pantanal precisa ser baseado em regras bem claras a respeito da 

preservação do meio ambiente”. A página 96 expõe um cartaz, que apresenta 

enfoque ambiental, propondo que os alunos discutem sobre a questão apresentada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na seção “mundo plural”, páginas 98 e 99 apresenta aspectos 

preservacionistas quando retrata do patrimônios naturais da humanidade. 

Percebemos que na unidade 6, “saneamento básico”, apresenta  questões 

socioambientais, notamos esse aspecto na unidade como um todo, da página 100 a 

120, são 20 páginas expondo sobre  a rede de agua, esgoto, coleta de lixo (102); Os 

mananciais (103); Tratamento da água (104); Tratamento do esgoto (105); Coleta e 

destino do lixo (106); Pesquisa indica que saneamento básico aumenta renda de 

trabalhador (107); Tubulações para tratamento de esgoto (108); Economia da água, 
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desperdício (109, 110, 111); Gráfico: Municípios com saneamento básico Brasil – 1989-

2000 (112); Redução, reutilização e reciclagem do lixo (113); O que fazer com o lixo? 

(114); Coleta Seletiva (115); Limpeza nas ruas (116); Decomposição de alguns 

materiais (117); Gráfico: Reciclagem no Brasil 2009 (118); Catadores e reutilização de 

objetos (119); Pesquisas na comunidade e na escola sobre o destino do lixo (120). 

Notamos que as questões socioambientais é apresentado de forma simplista, 

preservacionista, sem propor reflexão e discussão acerca da temática. 

 Na unidade 7, que explora o conteúdo “meios de transporte”, atentamos para 

uma imagem na página 124, que apresenta traços antropomórficos, uma lebre e 

tartaruga “em pé” conversando e a lebre usando tênis. A página 127, também 

observamos traços antropomórficos em uma tirinha, no qual apresenta ratos, baratas, 

torcendo em uma corrida de caracóis. Percebemos que na unidade retrata sobre a 

velocidade dos animais, mas não informa sobre a velocidade dos ratos, baratas e 

caracóis, e depois questionam aos alunos o que sugerem os apelidos que foram 

dados aos caracóis e o que os caracóis pensam sobre esses apelidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Já as páginas 130 e 131 mostram os meios de transportes, informando quais 

são menos e mais poluentes apresentando enfoque ambiental. O mesmo se repetem 

nas páginas 134 e 135, no qual apresenta uma charge mostrando os gases poluentes 

de um carro ao redor do planeta terra, o incentivo na produção de carro elétrico e as 

emissões de gás carbônico por setor no estado de São Paulo (2004) 
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Na unidade 8, apresenta a temática sobre o solo, logo na apresentação 

percebemos traços antropocêntricos página 140: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Na página 149, na seção “agora é com você”, propõe atividade para os alunos 

informando sobre o solo da Floresta Amazônica, que é rico em húmus, e que nas 

camadas das folhas que recobre o solo e dentro do solo vivem animais, incentivando 

os alunos a repensarem se a floresta for derrubada o que acontecerá com esse solo e 

os animais que vivem nele. Dando continuidade à atividade no item 5 da página 150 

mostra região de voçoroca em Manoel Viana, Rio Grande do Sul em 2008, em que as 

árvores foram derrubadas para formar pastagens. 

 As páginas 152 ,153,154, apresentam subtítulos antropocêntricos “Uso do 

solo”, apresentando imagens de agricultor arando a terra para o plantio, criação de 

gato e extração de minério; “Como usamos o solo”, enfatizando que cultivamos 

plantas que nos fornecem matéria-prima: fibras, corantes, essências, cortiça, madeira, 

borracha, etc. Mostra também que os insetos invasores são combatidos com 

inseticidas; “Na criação de animais”, “Na exploração de minerais”, mostrando que o 

barro é usado há muito tempo para fazer tijolos, telhas, panelas, potes e muitas 

outras coisas. A areia é utilizada nas construções e para fazer vidro e é retirado no 

fundo dos rios. As pedras são retiradas do solo para serem usadas nas construções. E 

os minérios são recursos naturais extraídos do subsolo. 

 Nas páginas 156 e 157, apresentam traços antropocêntricos quando apresenta 

um gráfico do Censo Agropecuário 2006, e áreas desmatadas por madeireira e 

queimadas. 
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 A unidade 9 retrata do assunto “Por dentro da Terra”, e na página 165 

apresenta traços antropocêntricos, quando mostra que “é na crosta terrestre que 

retiramos matéria-prima para muitas de nossas atividades. Nela estão minérios de 

ferro, alumínio, cobre, ouro, prata e outros, além de petróleo, carvão e até água”. 
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Coleção Plural 4º ano 

Quantidade de páginas úteis Quantidade de páginas que foram marcadas 

168  51 

 

 

 

 

 

 

Antropocêntrica Enfoque Ambiental Antropocêntrica e Ambiental 

13 37 1 

Classificação 
 

Páginas 

Nocividade  

Visão utilitarista 71,140,152,154,155,165 

Antropocentrismo 15, 62, 71,92,157 

Antropomorfismo 17,124,127 

Enfoque Ambiental 71, 74,79,80,81,89,93,95,96,98,99, 100 a 120 

Unidades Antropocêntrica 
 

 
 

Páginas 

Enfoque Ambiental 
 

 
Páginas 

Antropocêntrica e 
Ambiental 
 

 
Páginas 

1- Alimentação e 
digestão 

15,17   

2- Sistema respiratório    

3- Sistema 
cardiovascular 

   

4- Florestas e matas 62 74,79,80,81 71 

5- Pantanal 92 89,93,95,96,98,99  

6- Saneamento básico 
– questões sócio 
ambientais 

 
 

 

100 a 120  

7- Meios de transporte 124,127 130, 131,134,135  

8- Solo 140,152,153,154,1
55,157 

149,150,156  

9- Por dentro da Terra 165   

TOTAL 13 37 1 
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RELATÓRIO: LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS 

Coleção Plural: Ciências, 5º ano/ César da Silva Júnior... [et al]. – São Paulo: Saraiva, 

2011.   

O livro do 5º ano apresenta aos leitores uma sequência de informações iguais 

as que foram apresentadas pelos livros do 2º, 3º,4º ano, após a folha de rosto, inicia 

com o título “Conheça o seu livro”, e nessa seção apresenta a abertura das unidades, 

o “ponto de partida” (que é uma roda de conversa sobre o assunto), o “glossário” 

(que explica o significado das palavras em destaque nos textos); “Ler e 

Compreender”; “Atividade Exploratória”; “Agora é com você”; “Compartilhando”; 

“Sugestões” e “Mundo Plural”.  

 A unidade I aborda o “sistema urinário”: não detectamos traços 

antropocêntricos. A unidade 2 aborda também detalhes sobre o corpo humano, 

expondo a “reprodução humana” e na página 27 percebemos traços antropomórficos, 

quando é apresentada em uma tirinha um tigre conversando com um garoto, 

pensando na temática “de onde vêm os bebês”.  

 

A unidade 3, continua explorando o corpo humano, com o “Sistema nervoso”, 

nessa unidade não destacamos e não percebemos nenhum traço antropocêntrico. 

 A unidade 4, página 56 expõe dados sobre “mar e manguezal” na página 64 

percebemos traços antropocêntricos quando informa que “consumimos grandes 

quantidades de algas, peixes, moluscos e crustáceos. A pesca pode ser realizada em 

águas rasas, com pequenos barcos, ou em alto mar, com equipamentos de localização 

de cardumes”. Ainda informa que extraímos do mar o sal de cozinha.  
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Na página 65 há enfoque ambiental, quando apresenta um texto retratando do 

Projeto Tamar. Na página 66 é retomada a questão da pesca, e apresenta uma cadeia 

alimentar marinha, e depois mulheres comendo peixe assado na brasa. É mostrada a 

pesca como fonte de alimento, observamos que não há uma discussão precisa sobre a 

atividade pesqueira e a questão ecológica. Mais adiante, na página 109, na seção 

“Agora é com você”, é exposto um texto sobre “A pesca predatória no Brasil”, 

problematizando questões como: “Por que a pesca predatória não permite repor a 

quantidade de peixes do ambiente? Quais as consequências da pesca predatória? Que 

impacto social e desequilíbrio ecológico são causados pela pesca predatória?”  

Na página 67 percebemos traços antropocêntricos quando vemos uma imagem 

de um homem pescando e na mesma página na tirinha, traços antropomórficos. As 

páginas seguintes 68, 69 e 73 também apresentam traços antropocêntricos, “quando 

retratam as algas usadas na alimentação, e que fazem bem à saúde sendo comidas 

cruas ou cozidas; na abordagem da extração de sal, e da pesca, questionando aos 

alunos: Por que os pescados em geral podem ser considerados riquezas do mar?” 
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Na Unidade 5, “Cerrado, Caatinga e Pampas, encontramos na página 80 um 

exemplo de visão utilitarista envolvendo a flora e a fauna do Cerrado.  

 

E na página 81 há enfoque ambiental quando informa sobre cupins e saúvas, 

que são importantes na reciclagem de matéria orgânica e como alimento para o 

tamanduá-bandeira. Fazendo uma retrospectiva no livro do 3º ano na página 81 foi 

abordado aos alunos o grupo dos invertebrados ressaltando que as saúvas e os 

cupins são pragas, não enfocando a sua importância ecológica. Percebemos assim, 

que os alunos aprenderão sobre a importância ecológica dos artrópodes apenas no 5º 
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ano. Observamos que ocorre uma fragmentação dos conteúdos trabalhados em 

diferentes anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na página 82 encontramos uma imagem de uma ema, apresenta enfoque 

ambiental, mas não foi informado por que ela está no Palácio da Alvorada em 

Brasília. 

No subitem “A flora e a fauna dos Pampas” da unidade 5, página 95 

percebemos enfoque ambiental quando retrata de várias espécies de animais 

ameaçadas de extinção, devido ao ambiente que foi e é ocupado pela criação de gado 

e plantações. O mesmo acontece na página 97, apresentando a imagem de um quero-

quero, a ave-símbolo do Rio Grande do Sul e que é uma espécie endêmica da 

América do Sul. Na página 98 apresenta uma imagem de um vaqueiro laçando um 

bezerro, apresentando assim traços antropocêntricos. 

Na unidade 6 observamos que a unidade inteira páginas 102 a 122, traz uma 

discussão dos três elementos: o antropocentrismo, ambiental e o socioambiental, 

percebemos também que os impactos na natureza gera uma necessidade de uma 

política de desenvolvimento sustentável. Observamos que nessa unidade o autor 

aborda assuntos relativos as modificações humanas no ambiente, mas problematiza 

com questões, levando os alunos a refletirem sobre o assunto, por exemplo: 

“podemos sobreviver sem modificar os ambientes naturais? Por quê?”. Nas páginas 

seguintes 106 a 107 continuam abordando sobre as modificações dos ambientes 

naturais, informando “que as pessoas modificam os ambientes para plantar e criar 

animais, desmatam florestas e campos, jogam agrotóxicos sobre as plantações. Para 
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ter peixes e frutos do mar, usam desde redes e varas de pesca, até barcos com 

equipamentos para localizar cardumes. As pessoas modificam os ambientes naturais 

para retirar minérios do subsolo, construir barragens de hidrelétricas, extrair petróleo 

etc.”  

Nas páginas 108 e 109 o livro problematiza as questões dos desmatamentos e a 

pesca predatória no Brasil. Nas páginas 110 e 111 retrata sobre os agentes de 

destruição dos ambientes, apresentando um Mapa sobre os Biomas do Brasil, de 

acordo, com a fonte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

(IBAMA). As seguintes 112, 113,114 informam sobre a destruição nos campos, nas 

florestas, no mar e nos manguezais. Na página 115 apresenta uma visão utilitarista 

no texto “Da terra nós tiramos muita coisa”. Páginas 116 e 117 apresentam imagens 

com expressões antropomórficas, abordando sobre a proteção aos ambientes 

naturais. A página 118 apresenta questões que abordam o desenvolvimento 

sustentável. Na página 119 retrata a criação e manutenção de unidades de 

conservação, leis ambientais. A página 120 informa sobre o percentual dos ambientes 

protegidos por unidades de conservação federais (2006).  Na página 121 continua a 

discussão preservacionista, o combate ao tráfico de animais silvestres. E a página 122 

incentiva ao reflorestamento. 

A unidade 7 trata sobre “som e luz”, para explanar o conteúdo ao aluno o 

autor utiliza de uma lenda intitulada de “A lenda do flautista de Hamelin”, e no 

questionamento com os alunos na seção “Ponto de Partida”, item 1 diz: “O que o 

personagem fez para livrar dos ratos a cidade de Hamelin?”, percebemos uma visão 

antropocêntrica.na expressão “livrar dos ratos”. 

Na unidade 8 aborda sobre “A energia elétrica”, e na página 162 encontramos 

enfoque ambiental quando retrata que “Devemos economizar energia elétrica porque 

todas as usinas provocam algum impacto ambiental. As termelétricas produzem gás 

carbônico, que se acumula na atmosfera. As usinas nucleares soltam água aquecida 

no ambiente, podendo provocar a mortandade de muitas espécies de peixes”, no 

decorrer continua abordando sobre os impactos e o que são necessários para 

amenizar a situação percebemos um enfoque positivo para ser trabalhado com os 

alunos. 
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Na página 167, observamos enfoques ambientais quando ocorre a discussão 

sobre as fontes de energia elétrica no Brasil e os danos que a construção de usinas 

hidrelétricas causam ao ambiente. E na página 168, na “seção compartilhando” há 

uma discussão sobre a “usina nuclear: contra ou a favor?” E informa sobre a usina 

nuclear de Angra dos Reis que fica no estado do Rio de Janeiro. 

A unidade 9 enfoca o tema “Um pouco sobre as origens”, nessa unidade não 

encontramos traços antropocêntricos, nem ambientais. 
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Coleção Plural 5º ano 

Quantidade de páginas úteis Quantidade de páginas que foram marcadas 

184  40 

  

 

 

 

Unidades 
 

Antropocêntrica 
 

Páginas 

Enfoque ambiental 
 

Páginas 

Antropocêntrica e 
Ambiental  

Páginas 

1. Sistema urinário    

2. Reprodução 
humana 

27   

3. Sistema nervoso    

4. Mar e manguezal 64, 66, 67,68,69,73 65  

5. Cerrado, Caatinga 
e Pampas 

80,98 81,82,95,97  

6. Preservação dos 
ambientes naturais 

 102 a122  

7. Som e luz 126,127 162,167,168  

8. A energia elétrica    

9. Um pouco sobre as 
origens 

   

TOTAL 12 23 5 

Antropocêntrica Enfoque Ambiental Antropocêntrica e Ambiental 

12 23 5 

Classificação Páginas 

Nocividade  

Visão utilitarista 64,68,69, 80 

Antropocentrismo 66, 67,73,98,126,127 

Antropomorfismo 27,67, 116, 117 

Enfoque ambiental 65,81,82,95,97,162,167,168 

Obs: a unidade 6 
das páginas 102 a 
122, aborda os três 
aspectos: 
socioambiental, 
ecológico e 
antropocêntrico.  

Prevalece a discussão ecológica. 
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RELATÓRIO: LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS 

Coleção Porta Aberta: Ciências, 2º ano/Ângela Bernardes de Andrade Gil, Sueli 

Fanizzi. – 1. ed. – São Paulo: FTD, 2011. 

 

A Coleção Porta Aberta Ciências é uma obra organizada em quatro volumes 

dedicados aos alunos do 2º ao 5º ano; cada volume se divide em nove unidades, e as 

unidades iniciam a abordagem do tema através de questões. No início os autores 

apresentam o livro para os alunos, afirmando que a coleção, “abrirá as portas do 

universo científico”, esclarecendo que “aprender Ciências significa observar, 

pesquisar e investigar, com atenção, questões que envolvem fenômenos da natureza 

e os seres vivos em constante relação com o ambiente”, confirmando que estas ações 

farão parte da aprendizagem, e que textos informativos, poemas, letras de músicas, 

experimentos, brincadeiras estarão presentes nas coleções para despertar a 

curiosidade e o desejo em aprender. Após a carta, os autores apresentam o 

“Sumário”, constando os conteúdos presentes em cada unidade, constando o 

Glossário, Leituras indicadas aos alunos, Centros e museus de Ciências no Brasil, 

Sites recomendados e Bibliografia.  Os autores fazem a descrição das seções presentes 

na coleção: Descobrindo palavras; Sua vez; Em dupla; Em grupo; Mãos à obra; fique 

sabendo; para se divertir; Ler para; Dica de saúde; Avanços da Ciência; Investigando 

e experimentando; Recordando ideias; e Você já leu? O livro do 2º ano apresenta os 

conteúdos da área das Ciências da Natureza incluindo temáticas sobre: Percebendo o 

mundo (enfocando os órgãos dos sentidos). Prevenindo doenças (doenças: sintomas 

e prevenção); Seres vivos e seres não vivos; Animais de todo tipo; O mundo vegetal; 

Água, ar e solo; Cuidando do ambiente em que vivemos; Transformando materiais e 

Planeta Terra e outros astros. 

Na análise do livro do 2º ano na unidade 1 encontramos traços de 

antropomorfismos na página 18, no qual apresenta uma música “A barata”, para se 

trabalhar os sons e a importância da audição, esclarece sobre o que é estrofe, poema, 

mas não fala a respeito da ‘barata’. Na unidade 2 não encontramos traços, pois o 
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assunto informa sobre doenças. Na unidade 3 encontramos enfoque ambiental na 

página. 50, informando que existem seres diferentes nos jardins e que tudo se 

entrelaçam, que há uma relação entre os seres vivos e que isso depende o equilíbrio 

do planeta. 

Na unidade 4 “Animais de todo tipo”, encontramos na página. 58 traços de 

antropomorfismo, no subitem “Como nascem os animais”, é apresentado para os 

alunos um poema de José Paulo Paes, é uma atividade para se responder em grupo, 

no qual o passarinho conta para alguém sobre os animais (ostra, cobra, arara, leão 

marinho e foca), fazendo fofoca. Na mesma unidade destacamos as páginas 74 e 75 

que apresentam enfoque ambiental, mostrando os animais em extinção, apontando 

as ações humanas como prejudiciais à sobrevivência das espécies. 

Na unidade 5 pág. 77, vem um lembrete para o professor esta 

problematizando que as plantas estão presentes na alimentação, na decoração das 

casas, nos parques etc., percebemos assim os traços antropocêntricos e na pág. 79, 

notamos o utilitarismo, nas raízes que são utilizadas na nossa alimentação. O mesmo 

acontece na pág. 80 em relação ao caule, que são “reservas nutritivas, para ser usados 

pelo ser humano. Na pág. 81 o utilitarismo também é presente quando reforça que as 

folhas estão muito presente na vida dos seres humanos. E na mesma página no item 

“Ler para saber mais, informa que os “seres humanos e animais não teriam nada para 

comer:” informando que os animais também necessitam das folhas. Na página. 82, 

explicação da flor, também é mostrado o lado utilitarista (fabricação de perfumes, 

remédios e diversos produtos.) Na página. 83, a função do fruto são para serem 

comidos ou transformados em sucos ou geleias, reforçando o utilitarismo. 

Na pág. 92, é reforçado o utilitarismo, na indicação de um Livro: Plantas, no 

item “você já leu?”, que informa que as plantas são muito úteis: elas dão frutas, 

legumes, algodão, até material para fazer papel. 

Na unidade 6, pág. 93, apresenta traços antropocêntricos, quando mostram 

figuras sobre a água, ar e solo e questiona: “que elementos não vivos, fundamentais 

para o ser humano, estão presentes nas fotos?” Na página. 94 continua os traços 

antropocêntricos informando que apenas uma parte da água pode ser utilizada por 

nós, mas não informa que esse nós seria os seres vivos, fica subtendido que apenas o 
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ser humano pode usufruir desse bem. E na página seguinte apresenta um 

experimento com o título “Água para consumir”, para ter uma ideia da quantidade 

de água existente em nosso planeta para consumo humano, mais uma vez reforçando 

o antropocentrismo. Na página 96 há presença de traços antropocêntricos quando 

informa que a água para consumo humano pode acabar se não cuidarmos dela, 

assim, percebemos que é preciso preservar a água, pois se não ficaremos sem. E os 

animais, as plantas? 

Na página 104, também observamos traços utilitaristas, quando é mostrado 

que o solo é importante para produção de alimentos, construção de casas e pastagem 

de gado. Na página seguinte, 105 reforça que É no solo que retiramos parte de nossos 

alimentos e sobre ele construímos nossas moradias. 

Na página 106, apresenta enfoque ambiental, mas ao mesmo tempo 

antropocêntricos, pois reforça que do solo obtemos alimentos necessários a nossa 

vida e que a destruição do solo pelos seres humanos destroem a capacidade de 

produção do solo, e que é preciso conservar o solo plantando árvores. 

A unidade 7 que vai da página. 108 a 121, é destinada a questão ambiental, 

mostrando os cuidados que devemos ter com o ambiente, por meio de atitudes de 

preservação como: não jogar lixo no chão, fechar as torneiras, fazer rodízio de carona 

entre outras atitudes. 

Na unidade 8, página. 123, aparece o utilitarismo, mostrando a transformação 

de vegetais e de animais em produtos utilizados no dia a dia. As páginas seguintes, 

124 e 125, também enfocam o utilitarismo, mostrando que das árvores o ser humano 

obtém a madeira, e produz móveis, meios de transportes, entre outros. E informa que 

muitos materiais são utilizados pelo ser humano e transformados em materiais úteis. 

E esses traços utilitaristas estarão presentes nas páginas seguintes até a página, 133. 

Na unidade 9, observamos na pág. 135 traços antropocêntricos, no subtítulo 

“A Terra, nossa morada”, informa que devemos cuidar da água, do solo e do ar, pois 

são elementos fundamentais para nossa sobrevivência...” 
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Porta Aberta 2º ano 

Quantidade de páginas úteis Quantidade de páginas que foram marcadas 

145 49 

 

Unidades Antropocêntrica 
 

Páginas 

Enfoque 
Ambiental  
                    Páginas 

Antropocêntrica 
e Ambiental 

Páginas 

1.  Percebendo o mundo 18   

2. Prevenindo doenças    

3. Seres vivos e seres 
não vivos 

 50  

4. Animais de todo 
tipo 

58 74,75  

5. O mundo vegetal 77,79, 80, 81, 82, 83, 
87, 92 

 90, 91 

6. Água, ar e solo 93, 94, 95,104,105  96, 106 

7. Cuidando do 
ambiente em que 
vivemos 

 108, 109, 110, 
111,112,113, 114, 

115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121 

 

8. Transformando 
materiais 

122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 
130, 131,132, 133 

  

9. Planeta Terra e 
outros astros 

135   

 
TOTAL 

28 17 4 

Antropocêntricas Enfoque ambiental Antropocêntrica e Ambiental 

28 17 4 
Classificação Páginas 

Antropomorfismo 18, 58 

Nocividade  

Domesticação  

Ambiente artificial  

Visão utilitarista 77, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 93,94,95,104,105,122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131,132, 133,  

Antropocentrismo 90, 91, 92, , 96, 106,135 

Enfoque ambiental 50, 74, 75, 90, 91, 96, 106, 108, 109, 110, 111,112, 113,114, 115, 
116,117,118,119, 120, 121 
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RELATÓRIO: LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS 

Coleção Porta Aberta: Ciências, 3º ano/Ângela Bernardes de Andrade Gil, Sueli 

Fanizzi. – 1. ed. – São Paulo: FTD, 2011. 

 

A Coleção Porta Aberta Ciências é uma obra organizada em quatro volumes 

dedicados aos alunos do 2º ao 5º ano; cada volume se divide em nove unidades, e as 

unidades iniciam a abordagem do tema através de questões. No início os autores 

apresentam o livro para os alunos, afirmando que a coleção, “abrirá as portas do 

universo científico”, esclarecendo que “aprender Ciências significa observar, 

pesquisar e investigar, com atenção, questões que envolvem fenômenos da natureza 

e os seres vivos em constante relação com o ambiente”, confirmando que estas ações 

farão parte da aprendizagem, e que textos informativos, poemas, letras de músicas, 

experimentos, brincadeiras estarão presentes nas coleções para despertar a 

curiosidade e o desejo em aprender. Após a carta, os autores apresentam o 

“Sumário”, constando os conteúdos presentes em cada unidade, constando o 

Glossário, Leituras indicadas aos alunos, Centros e museus de Ciências no Brasil, 

Sites recomendados e Bibliografia.  Os autores fazem a descrição das seções presentes 

na coleção: Descobrindo palavras; Sua vez; Em dupla; Em grupo; Mãos à obra; fique 

sabendo; para se divertir; Ler para; Dica de saúde; Avanços da Ciência; Investigando 

e experimentando; Recordando ideias; e Você já leu?  

O livro do 3º ano apresenta os conteúdos da área das Ciências da Natureza, 

ampliando os conhecimentos sobre a Terra e Universo, incluindo temáticas sobre: 

Terra e Universo; Vento: uma fonte de energia; Importância do solo; Água e saúde; 

Separação dos materiais de uma mistura; Preservação do ambiente; Estudando os 

seres vivos; Como os seres vivos se reproduzem; conhecendo o corpo humano. 

Na unidade 1 não encontramos traços antropocêntricos nem ambientais. Já no 

início da unidade 2, p. 30 com o tema vento: uma fonte de energia, percebemos traços 

utilitaristas, nas figuras apresentadas, e tem um questionamento para as crianças, 

“como é possível utilizar o ar no dia a dia; Como você pode perceber a presença do 

ar em seu dia a dia? Na página 41 também percebemos a presença utilitarista, 



166 
 

 

 

informando para os alunos que “há milhares de anos, o ser humano aprendeu a usar 

a força do vento.” 

Na unidade 3 que inicia falando sobre a “Importância do solo”, página 51, no 

questionamento sobre a importância do solo, o autor oferece como sugestão de 

resposta, “que é no solo que construímos nossa moradia, por meio da agricultura o 

solo fornece a maior parte dos alimentos que consumimos”, intensificando a visão 

utilitarista. Já na página seguinte, p. 52, apresenta a poluição do solo, mostrando os 

produtos químicos usados na lavoura, pecuária e até no ambiente domésticos 

motivando os alunos a refletirem sobre os principais problemas ambientais causados 

pela poluição do solo por agrotóxicos, enfocando dessa maneira a questão ambiental, 

e na orientação didática apresentam um texto tem por título: “Consumo de alimentos 

com agrotóxicos podem causar câncer, alerta pesquisadora” 
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Porta Aberta 3º ano 

Quantidade de páginas úteis Quantidade de páginas que foram marcadas 

145 27 

 

 

Antropocêntrica Enfoque Ambiental Antropocêntrica e ambiental 

11 13 3 

Unidades Antropocêntrica 
 
 

Páginas 

Enfoque Ambiental  
 

 
Páginas 

Antropocêntrica 
e ambiental 
 

Páginas 

1. Terra e Universo    

2. Vento: uma fonte 
de energia 

30,40,41  42 

3. Importância do 
solo 

45,54,55,57 53 52 

4. Água e saúde   65 

5. Separação dos 
materiais de uma 
mistura 

87 75  

6. Preservação do 
ambiente 

 90,91,92,93,94,95,96,
97,98,99,100 

 

7. Estudando os 
seres vivos 

111,112,115   

8. Como os seres 
vivos reproduzem 

   

9. Conhecendo o 
corpo humano 

   

 
TOTAL 

11 13 3 

Classificação 
 

Páginas 

Antropomorfismo 40 

Nocividade 65,111,112 

Domesticação  

Ambiente artificial  

Visão utilitarista 30,41,42,54,55,57,115 

Antropocentrismo 45,52,87 

Enfoque ambientais 42,52,53,65,75,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 
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RELATÓRIO: LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS 

Coleção Porta Aberta: Ciências, 4º ano/Ângela Bernardes de Andrade Gil, Sueli 

Fanizzi. – 1. ed. – São Paulo: FTD, 2011. 

 

A Coleção Porta Aberta Ciências - PA é uma obra organizada em quatro 

volumes dedicados aos alunos do 2º ao 5º ano; cada volume se divide em nove 

unidades. As unidades iniciam a abordagem do tema através de questionamentos 

para os alunos na intenção de fazer um levantamento prévio dos conhecimentos dos 

alunos. No início os autores apresentam o livro para os alunos, afirmando que a 

coleção, “abrirá as portas do universo científico”, esclarecendo que “aprender 

Ciências significa observar, pesquisar e investigar, com atenção, questões que 

envolvem fenômenos da natureza e os seres vivos em constante relação com o 

ambiente”, confirmando que estas ações farão parte da aprendizagem, e que textos 

informativos, poemas, letras de músicas, experimentos, brincadeiras estarão 

presentes nas coleções para despertar a curiosidade e o desejo em aprender. Após a 

carta informativa sobre o livro, os autores apresentam o “Sumário”, constando os 

conteúdos presentes em cada unidade, constando o Glossário, Leituras indicadas aos 

alunos, Centros e museus de Ciências no Brasil, Sites recomendados e Bibliografia.  

Os autores fazem a descrição das seções presentes na coleção: Descobrindo palavras; 

Sua vez; Em dupla; Em grupo; Mãos à obra; fique sabendo; para se divertir; Ler para; 

Dica de saúde; Avanços da Ciência; Investigando e experimentando; Recordando 

ideias; e Você já leu?  

No Livro do 4º ano os alunos aprendem sobre a importância de ter uma 

alimentação equilibrada para a saúde do corpo; ampliam os conhecimentos sobre 

princípios da Física e da Química através de estudo sobre a água e suas propriedades 

e estados; estudam sobre os elementos do ambiente, ar, seres vivos, funções das 

plantas, e a origem da Terra. Dessa forma as unidades são divididas em 9, sendo elas: 

Unidade 1 – Alimentação; Unidade 2 – Composição e propriedades da água; 

Unidade 3- Cuidados com o solo; Unidade 4- As características da atmosfera 

terrestre; Unidade 5 – Classificação dos vertebrados e invertebrados; Unidade 6 – 
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Funções vitais das plantas; Unidade 7 – Relações alimentares dos seres vivos; 

Unidade 8 – Tratamento do lixo e Unidade 9- Investigando o passado. 

Na análise do livro do 4º ano não notamos a presença de traços 

antropocêntricos e ambientais nas duas primeiras unidades. Já na unidade 3 página 

39 aborda sobre os cuidados do solo observamos traços utilitaristas, desde o livro do 

2º ano que vem reforçando que o solo serve para plantar, criar animais e fazer 

moradias.  

 

 

 

 

 

 

Na página 43 na seção ler para se informar os autores expõem no livro que a 

natureza se transforma e que o homem não é o único agente transformar, pois 

terremotos e vulcões são poderosos agentes da alteração da paisagem da Terra. 

Percebemos que anula a participação do ser humano das crises ambientais do 

planeta, problematizando no livro que os terremotos, ciclones, tempestades acontece 

naturalmente sem intervenções humana (desmatamento, queimadas, acúmulo de 

lixo, desperdício etc.). 

Na unidade 4 não notamos a presença de traços, pois a unidade aborda sobre 

as características da atmosfera terrestre. Na unidade 5 Classificação dos vertebrados 

e invertebrados na página 80, informa para os alunos “que alguns insetos produzem 

substâncias utilizadas para alimentação, como a abelha, que produz mel e é um dos 

animais responsáveis pela polinização de plantas. Há também insetos que causam 

estragos em plantações, como os gafanhotos e insetos que causam doenças como o 

piolho. Observamos a questão ambiental e a nocividade. Depois de discutir sobre os 

animais vertebrados e invertebrados, é sugerido para os alunos uma atividade que 

tem a função de recordar as ideias e notamos nessa seção traços do utilitarismo. 
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Na unidade 6 que aborda sobre funções vitais das plantas, na página 91, tem 

uma explicação sobre o que é energia e no decorrer na explanação informa que o ser 

humano transforma a energia de acordo com suas necessidades, notamos a presença 

de traços utilitaristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Na mesma unidade página 101, tem um subtítulo que diz “Plantas que podem 

prejudicar a saúde”, e apresenta um texto na página. 102 que aponta as plantas que 

causam perigo para o ser humano. Observamos os traços de nocividade na 

explicação para os alunos. 
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Em relação ao traço antropocêntrico Nocividade, observamos que na página 

103 continua a explanação informando que o “pólen é uma das principais causas de 

alergias respiratórias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na unidade 7 trata das relações alimentares dos seres vivos, e percebemos nas 

página. 114 traços utilitaristas quando tratam do mundo dos microrganismos, fungos 

e bactérias e como estes estão presentes na vida do ser humano. 
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 E na página 115 retrata de alguns tipos de cogumelos que são venenosos e que 

causam doenças notamos traços de nocividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 A unidade 8 enfoca a questão ambiental, promovendo uma discussão sobre o 

tratamento do lixo, a reutilização, a transformação por meio da reciclagem e informa 

sobre o tempo de decomposição de alguns materiais e a conservação do ambiente. 

Destinado assim 17 páginas para a exploração do conteúdo.  
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 Na unidade 9 não foi encontrado nenhum traço antropocêntrico e ambiental 

pois aborda sobre a origem da Terra, a divisão em continentes e o surgimento da 

vida. 
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Porta Aberta 4º ano 

Quantidade de páginas úteis Quantidade de páginas que foram marcadas 

145 27 

 

Classificação Páginas 

Antropomorfismo  

Nocividade 80,102,103,115 

Domesticação  

Ambiente artificial  

Visão utilitarista 39,87,91,92,114 

Antropocentrismo 43 

Enfoque ambiental 80,117,118,119, 120,121,122,123,124,125,126,127, 
128, 129, 130, 131,132, 133 

Antropocêntrica Enfoque Ambiental Antropocêntrica e ambiental 

9 17 1 

Unidades Antropocêntrica 
 

Páginas 

Enfoque 
Ambiental  
 

Páginas 

Antropocêntrica e 
Ambiental 
Páginas 

1. Alimentação    

2. Composição e 
propriedades da água 

   

3. Cuidados com o solo 39, 43   

4. As características da 
atmosfera terrestre 

   

5. Classificação dos 
vertebrados e 
invertebrados 

87  80 

6. Funções vitais das 
plantas 

91,92,102,103   

7. Relações alimentares 
dos seres vivos 

114,115   

8. Tratamento do lixo  117,118,119,120,1
21,122,123,124,12
5,126,127,128,129,
130,131,132,133 

 

9. Investigando o 
passado 

   

TOTAL 9 17 1 
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RELATÓRIO: LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS 

Coleção Porta Aberta: Ciências, 5º ano/Ângela Bernardes de Andrade Gil, Sueli 

Fanizzi. – 1. ed. – São Paulo: FTD, 2011. 

 

A Coleção Porta Aberta Ciências - PA é uma obra organizada em quatro 

volumes dedicados aos alunos do 2º ao 5º ano; cada volume se divide em nove 

unidades. As unidades iniciam a abordagem do tema através de questionamentos 

para os alunos na intenção de fazer um levantamento prévio dos conhecimentos dos 

alunos. No início os autores apresentam o livro para os alunos, afirmando que a 

coleção, “abrirá as portas do universo científico”, esclarecendo que “aprender 

Ciências significa observar, pesquisar e investigar, com atenção, questões que 

envolvem fenômenos da natureza e os seres vivos em constante relação com o 

ambiente”, confirmando que estas ações farão parte da aprendizagem, e que textos 

informativos, poemas, letras de músicas, experimentos, brincadeiras estarão 

presentes nas coleções para despertar a curiosidade e o desejo em aprender. Após a 

carta informativa sobre o livro, os autores apresentam o “Sumário”, constando os 

conteúdos presentes em cada unidade, constando o Glossário, Leituras indicadas aos 

alunos, Centros e museus de Ciências no Brasil, Sites recomendados e Bibliografia.  

Os autores fazem a descrição das seções presentes na coleção: Descobrindo palavras; 

Sua vez; Em dupla; Em grupo; Mãos à obra; fique sabendo; para se divertir; Ler para; 

Dica de saúde; Avanços da Ciência; Investigando e experimentando; Recordando 

ideias; e Você já leu?  

O livro do 5º ano faz um aprofundamento a respeito do planeta Terra, levando 

os alunos a refletirem sobre a sobrevivência dos seres vivos, e para isso problematiza 

questões como a importância da água, as ações e interferência dos seres humanos em 

relação ao ar, solo, ecossistema e ambiente. Trabalha com os alunos o conhecimento 

sobre o corpo humano e os materiais na perspectiva da Física. 

 A unidade 1 apresenta o Sistema Solar e a representação da Terra, nesse 

sentido não encontramos traços. Na unidade 2 retrata sobre o cuidado que devemos 

ter com água é um capítulo destinado a discutir as questões ambientais e começa 
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levando os alunos a refletirem se a quantidade de água existente hoje em nosso 

planeta é a mesma de sempre. Informa sobre o mau uso da água e a importância das 

matas ciliares, áreas de mananciais e como o desmatamento afeta o ciclo da água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Na unidade 3 começa abordando sobre o solo e a produção dos alimentos, 

dando um enfoque utilitarista, nas páginas 42 a 57 vem retratando sobre a 

importância do solo para os seres vivos as ações que o ser humano provoca no solo, 

sendo responsável pelo desmatamento e pela poluição. Esclarece sobre as queimadas 

e os efeitos negativos que provocam no solo. Informa sobre a derrubada de árvores 

que gera a diminuição da biodiversidade e a destruição do habitat dos seres vivos. 

Enfoca que a monocultura é outro fator que interfere de modo negativo no ambiente 

e na degradação do solo. Nesta unidade também leva os alunos a refletirem sobre a 

Agricultura sustentável, utilizando de práticas de cultivo que respeitem o ambiente.  

Na seção “fique sabendo”, expõem a respeito dos alimentos hidropônicos. 
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Na unidade 4 continua com a discussão ambiental, com o tema ar poluído: a 

Terra em perigo. Os autores propõem discussão sobre a alteração da composição do 

ar e afirmam que a ação negativa do ser humano sobre o meio ambiente tem 

provocado varia sobre a produção de gases na atmosfera, e produzindo substancias 

que não normalmente não existiriam no ar. Reforçam a questão dos Poluentes e as 

principais fontes, os problemas ambientais causados pelos gases poluentes como 

chuva ácida, destruição da camada de ozônio, agravamento do efeito estufa e 

aquecimento global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na unidade 5 que trata dos seres vivos e suas relações com o ambiente 

encontramos na página. 86 o subitem “as cidades” mais um enfoque ambiental 

quando problematiza o lixo produzindo pelos habitantes e que é um problema 

enfrentado pelas cidades. Na página 94, os autores abordam sobre a Mata Atlântica e 

o desmatamento, corroborando para problematizar as questões ambientais.  

Nas páginas 98 e 99 os autores tratam de quando um animal é extinto e as 

espécies em extinção, informa que o ser humano vem percebendo que as suas ações 

estão provocando problemas ambientais.  
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 Na unidade 6 não encontramos traços antropocêntricos e ambientais pois trata 

do “Nosso corpo: organização e funcionamento”, os autores abordam sobre a célula e 

suas partes, tecido, órgãos e sistemas. Na unidade 7 há continuação do tema corpo 

humano, mas o enfoque é sobre a regulação, reprodução e manutenção da saúde. O 

mesmo acontece na unidade 8 que trata dos tipos de energia 

 Na unidade 9 notamos preocupação ambiental quando é enfatizado a usina 

nuclear, relatando que estas são consideradas de riscos e produzem resíduos 

radioativos, e que causam sérios problemas de contaminação do ambiente. 
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Porta Aberta 5º ano 
 

Quantidade de páginas úteis Quantidade de páginas que foram marcadas 

164 53 

 

 

Antropocêntricas Enfoque Ambiental Antropocêntrica e ambiental 

1 52 0 

Unidades Antropocêntrica 
 

 
Páginas 

Enfoque Ambiental 
 

Páginas 

Antropocêntrica 
e Ambiental 
 
Páginas 

1. Que direção seguir?    

2. Cuidando da água  25,26,27,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,37,38,
39,40 

 

3. O solo e a produção de 
alimentos 

41 42,43,44,45,46,47,48,
49,51,52,53,54,55,56,
57 

 

4. Ar poluído: a Terra em 
perigo 

 59,60,61,62,63,64,65,
66,67,68,69,70,71,72,
73,74 

 
 

5. Os seres vivos e suas 
relações com o ambiente 

 86,94,98,99  

6. Nosso corpo: organização e 
funcionamento 

   

7. Corpo humano: regulação, 
reprodução e manutenção 
da saúde 

   

8. Tipos de energia    

9. A energia elétrica  160  
TOTAL 1 52 0 

Classificação Páginas 

Antropomorfismo  

Nocividade  

Domesticação  

Ambiente artificial  

Visão utilitarista 41 

Antropocentrismo  

Enfoque ambiental 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40, 42,43,44,45,46,47 
48,49,51,52,53,54,55,56, 57, 59, 60, 61,62, 63,64,,65,66,67,68, 69,70, 
71,72,73,74,86,94,98,99, 160 


