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RESUMO 

A cidadania é um tema relevante que consta nos documentos legislativos como 
finalidades educativas em âmbito nacional. O conhecimento sobre a Botânica é 
importante para lidar com situações atuais e futuras, principalmente para 
compreender as possibilidades que foram desenvolvidas para uma melhor 
utilização das plantas pelo homem. Entretanto, não há estudos publicados sobre 
a botânica e a promoção da formação cidadã. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa usando como objetos de estudo os conteúdos de Botânica contidos 
nosLDde Amabis e Martho e Lopes e Rosso,indicados como os livros mais 
adotados em 2009 e 2012. No tratamento analítico, nos apropriamos da técnica 
de análise categorialrealizadas nos eixos temáticos abordando os aspectos dos 
conteúdos teóricos, atividades propostas e os textos complementares. Tendo em 
vista, verificar se as características das dimensões para a promoção cidadã 
contemplam nos conteúdos, assuntos que promovam a responsabilidade 
socioambiental,prevenção e preservação dos recursos naturais, a importância 
das plantas (como ser vivo e sensorialmente), aspectos históricos, assuntos 
sobre as políticas ambientais, sobre a ciência, sociedade, tecnologia e ambiente, 
se debate questões éticas e etc. Os resultados mostram que os aspectos conceito 
teórico e atividade complementar, revela-nos uma visão reducionista, parcial e 
conteudista nas obras analisadas, enfocando sempre o conceito sobres os 
vegetais e a sua utilidade de forma degradadora. No entanto, os textos 
complementares foram identificados informações interessantes que possibilitam 
promover os conceitos importantes da Botânica aos assuntos do cotidiano, 
podendo despertar o interesse do aluno pela disciplina. Porém, prevalece nas 
obras analisadas a incipiência em discutir assuntos éticos que possibilitam 
promover as dimensões da cidadania escolarizada. Nessa verificação, 
concluímos que a obra que mais se aproxima da promoção das dimensões 
cidadã educativa é o livro de Lopes e Rosso de 2012, por conter textos 
complementares no inicio, meio e fim dos conteúdos botânicos. 

Palavras-Chave: Educação Cidadã; Dimensões de Valores Sociais; Formação 
Socioambiental; Escola Cidadã. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Citizenship is a relevant topic that appears in legislative documents as 
educational purposes at the national level. Knowledge about Botany is 
important to deal with current and future situations, especially to understand 
the possibilities that have been developed for a better use of plants by man. 
However, there are no published studies about botany and the promotion of 
citizen education. This is a qualitative research about how objects of study of 
the contents of Botany contained in the DBs of Amabis andMartho and Lopes 
and Rosso, indicated as books most adopted in 2009 and 2012. In the analytical 
treatment, we appropriate the technique of categorical analysis carried out in 
the thematic axes, addressing aspects of theoretical contents, proposed activities 
and complementary texts. In order to verify if the characteristics of the 
dimensions for citizen promotion include in the content, subjects that promote 
social and environmental responsibility, prevention and preservation of natural 
resources, the importance of plants (such as living and sensorial), historical 
aspects, environmental policy issues, science, society, technology and the 
environment, ethical issues are discussed and etc. The results show that the 
aspects theoretical concept and complementary activity, reveals us a 
reductionist view, partial and content in the works analyzed, always focusing 
on the concept of vegetables and their utility in a degradatory way. 
Nevertheless, in the complementary texts interesting information was identified 
that allow to promote the important concepts of the Botany to the subjects of the 
daily life, being able to arouse the student's interest in the discipline. However, 
prevailing in the analyzed works is the incipience in discourses that make it 
possible to promote as dimensions of citizenship at school. In this verification, 
we conclude that the work that is closest to the promotion of educative citizen 
dimensions is the Lopes and Rosso book of 2012, since it contains 
complementary texts at the beginning, middle and end of botanical contents. 
 
 

Keywords: Citizen Education; Dimensions of Social Values; Socio-
environmental Training; Citizen School. 
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APRESENTAÇÃO 

Meu primeiro enlace para estudar Biologia foi em 2001, quando fui 

aprovada no vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), no entanto, apesar da grande expectativa em cursar a mesma 

disciplina, nessa época não tive a oportunidade de dar continuidade nesse 

curso. Em 2007, ingressei na Faculdade de Tecnologia em Ciências/Educação à 

Distância (FTC-EaD), no curso de Licenciatura em Biologia, onde dei 

continuidade aos estudos que tanto almejava.  

De 2010 a 2012, cursei especialização em Meio Ambiente e 

Sustentabilidadepela Unibahia, área com a qual tenho grande afinidade. Essa 

especialização me proporcionou maiores conhecimentos sobre as vertentes 

ambientais que se relacionam diretamente com a área de minha formação.  

Desde sempre busquei cursos na UESB, nas áreas de Educação e da 

Biologia. Tive a oportunidade de participar, por várias vezes, da Semana da 

Biologia, de Simpósios relacionados à Formação de Professores, bem como, 

cursos na área de Botânica e outros, por entender que essas se complementam e, 

juntas, são suportes para que possamos compreender a práxis educativa na 

possibilidade de executar um ensino-aprendizado, propício aos conhecimentos 

científicos de forma simultânea, favorecendo uma formação educativa integral 

humana.  

De 2009 a 2013, lecionei em escolas públicas estaduais, municipais e 

privadas em Jequié, como professora substituta. Em 2014, fui aluna especial 

noPrograma de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores (PPG-ECFP) da disciplina Estratégias para o Ensino de Botânica.  

Em 2015,foi aprovada noMestrado Acadêmico (PPG-ECFP), sendo 

contemplada com uma bolsa de estudos da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esse fator foi preponderante para que eu 

pudesse dedicar-me, exclusivamente, as atividades como aluna doPrograma. 

O interesse em estudar neste Mestrado surgiu da necessidade de 

aprofundar conhecimentos pedagógicos, tais como: conhecer a progressão da 

aprendizagem, ampliar conhecimento sobre a educação científica de 

formacontextualizada e problematizada, possibilitandodesenvolver uma práxis 
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pedagógica com um ensino-aprendizado de forma significativa a formar 

valores nos educandos, dentre outras necessidades cognitivas.  

Meu projeto inicial deMestradofoi pesquisar sobre a aprendizagem 

significativa,com base na teoria de David Ausubel. Esse estudo teve como 

intuito aplicar uma sequência didática, levando em consideração, um tema da 

Biologia, objetivando avaliar qual a eficácia da sequência no processo de ensino-

aprendizagem, aplicado em sala de aula. 

No entanto, esse projeto não se consumou, pois, tive uma proposta muito 

interessante advindo da minha orientadora Professora Guadalupe Edilma L. de 

Macedo. A ideia era pesquisar se os conteúdos de Botânica, contidos em LD de 

Biologia do Ensino Médio,possibilitam formar o educando para cidadania. 

Os temas tiveram muita relevância, pois, a Botânica é uma área de 

conhecimento da Biologia de extrema importância para a vivência do ser 

humano e todas as espécies que vivem em nosso planeta e, a Cidadania é um 

fator preponderante no processo formativo do ser humano desde os tempos 

antigos até a atualidade. Por essas razões, resolvemos analisar se os conteúdos 

botânicos informam além de conceitos científicos informações relevantes que 

direcionem o aluno a desenvolver atitudes cidadãs em prol do uso adequado da 

vegetação. 

Outro aspecto interessante, importante pontuar aqui, é que o LD é um 

dos recursos didáticos mais utilizados em sala de aula. Portanto,estudá-lo seria 

muito produtivo, visto que,uma das funções que cabe ao professor é escolher o 

LD que mais se adequa a sua realidade escolar, considerando a proposta de 

formação cidadã contida na legislação educacional. 

Nesse sentido, essas reflexõestrouxe-me de volta,um antigo 

questionamento: qual o livro didático mais adequado para desenvolver um 

ensino-aprendizado voltado para a formação cidadã, com base em valores da 

responsabilidade socioambiental,democratização dos conhecimentos, 

solidariedade, participação ativa, aspectos éticos, visando uma formação 

humana integral? 

Considerando as demandas da Legislação da Educação no Brasil, que 

enfatizam a promoção da formação cidadã no contexto escolar e, 
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consequentemente, que os conteúdosdos LD sejam expressos em formar 

aspectos de atitudes cidadãs promovidos no processo de aprendizagem, foram 

as razões do propósito da presente pesquisa, constituída do seguinte 

questionamento: os conteúdos de botânica contidos em livros didáticos de 

Biologia do Ensino Médio possibilitam promover conhecimentos no aluno para 

a promoção da cidadania? 

Para tanto, este estudo está estruturado e organizado da seguinte forma: 

NaIntrodução descrevemos a importância da Educação, o papel da 

escola e suas devidas funções no processo de formação humana, por meio da 

aprendizagem e mediante conhecimentos científicos. Pontuamos, também, o 

protagonismo da cidadania constatado na legislação educacional, o problema, a 

justificativa para o estudo e o objetivo da pesquisa. 

O Referencial Teórico foi direcionado para os temas centrais da 

pesquisa, tais como: formação para cidadania, onde abordamos o conceito de 

cidadania desde os tempos remotos até os dias atuais, as reinvindicações das 

classes em prol de melhorias de vida;uma proposta de educação cidadã;a 

importância da Botânica para a vivência no planeta e, por fim, tecemos algumas 

informações sobre o LD e suas funções no fazer pedagógico. 

No Delineamento Metodológico, descrevemos o tipo de pesquisa, a 

coleta dos dados, bem como, o objeto de estudo, as etapas da pesquisa e as 

categorias iniciais e finais propostos de acordo com o referencial teórico. 

NosResultados, apresentamos informações sobre o custo dos LD 

analisados para o Governo Federal (GF), bem como, informações sobre a 

quantidade de distribuição dos livros por editoras e o valor das coleções e dos 

exemplares individualmente. Na sequência, apresentamos os eixos temáticos 

dos conteúdos de botânica, que serão analisados de acordo com as dimensões 

educativas na promoção cidadã. 

NaAnálise dos Resultados, apresentamos as análises e discussões 

realizadasnos eixos temáticos, levando em consideração os conteúdos 

teóricos,atividades propostas e os textos complementares, com base no 

referencial teórico e na literatura botânica, proposto na presente pesquisa. 



18 

 

Nas Considerações Finais, apresentamos as considerações e reflexões 

finais e apresentamos o LD que mais se aproxima da educação cidadã 

escolarizada.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 Para alguns autores (SAVIANI 2011; GHEDIN, 2012) a Educação 

significa é a produção do saber. Esses saberes “tem a ver com ideias, conceitos, 

valores, símbolos, hábitos e habilidades” (SAVIANI, 2011, p. 20) que são 

atitudes preponderantes para a convivência em sociedade. Consequentemente, 

o mesmo autor, vem dizer que o trabalho educativo é o ato de produzir em cada 

indivíduo, de forma singular, certos saberes elaborado pela própria 

humanidade ao longo da vida, visto como saberes sistematizados. 

 A escola, por exemplo, é uma instituição que existe para garantir a 

propagação dos conhecimentos sistematizados para as futuras gerações.Ghedin 

(2012), por sua vez, vem acrescentar, que a escola tem como funções propor e 

promover “atividades e situações de aprendizagem” (p. 43) objetivando 

promover um potencial intelectual para que o aluno possa desenvolver 

capacidades de enfrentar a realidade de forma crítica, reflexiva, autônoma e,que 

os mesmos, prepararem-se para lidar com os desafios no mundo atual, tais 

como: o conhecimento científico, a sociedade, a economia, a política, o ambiente 

e outros. 

 Rodrigues (2001) considera que a educação escolar existe com o objetivo 

de habilitar o indivíduo em conhecimentos para a vivência em sociedade e 

assumirem responsabilidades relacionadas à vida pessoal e coletiva, onde o 

mesmo afirma que “a Educação é o caminho necessário para a formaçãodo 

sujeito-cidadão” (IBIDEM, p. 236) e como tal, está diretamente associada à 

educação formal ou educação escolar. 

 Desse modo e seguindo essa ideia, voltamos nossa atenção ao Artigo 22 

da Lei de Diretrizes e Bases/96, mais precisamente no Inciso II e III, que regem 

o sistema educacional brasileiro e legitima que o ensino seja desenvolvido, 

pensado e executado objetivando dentre outros aspectos, a formação cidadã: 

 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
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III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico (BRASIL, 2006, p. 32). 
 

 Portanto, é percebido claramente que o protagonismo para a Formação 

Cidadã está legitimado em vários trechos dos documentos legislativos 

educacionais.  O termo cidadania há alguns anos, é constantemente associado à 

apropriação de conhecimentos científicos sistematizados, que devem ser 

promovidos no meio educacional objetivando a formação de valores sociais. 

 As mudanças advindas da crescente influência causada pelos avanços 

científicos nos setores sociais, ambientais, políticose econômicos propiciaram a 

crescente preocupação como os rumos da ciência e, como consequência, um 

novo rumo educacional, fazendo com que a escola tomasse nova direção em 

relação ao saber. Isso ocasionou mudanças na estrutura da educação, nos 

currículos, nas metodologias, na democratização do acesso à escola e ao 

conhecimento impondo “à escola um novo posicionamento de vivência e 

convivência com os conhecimentos” (BRASIL, 2013, p. 167).  

Nesse sentido, as Orientações Curriculares Nacionais propõem 

dimensões de conhecimentos escolares pautados pelo conhecimento científico e, 

como tal, é garantido de acordo à determinação legislativa e tem como 

finalidades, que “[...] Todos devem aprender ciência como parte de sua 

formação cidadã, que possibilitea atuação social responsável e com 

discernimento diante de um mundocada dia mais complexo” (BRASIL, 2006, p. 

21). 

Outro aspecto importante, atribuído a essa perspectiva é legitimado 

nosParâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), 

firmados que “o conhecimento da Biologia deve subsidiar ojulgamento de 

questões polêmicas” (BRASIL, 2006, p. 39), ou seja, embasado em informaçõese 

conhecimentos, o cidadão deve construir suas decisões com base em 

conhecimentos biológicos atuais, com base crítica. 

A Botânicaé a área da Biologiaque estuda as características fisiológicas e 

morfológicas das plantas,como também, sua origem e evolução. Para Esteves 

(2011) a plantas tem “o papel fundamental na biodiversidade do planeta e sua 
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valiosa contribuição como fonte de matérias-primas, alimentos e medicamentos, 

além de sua função na manutenção do clima, na estabilização de áreas 

degradadas” e etc.(p. 10). 

Santos (2006, p. 225) vem afirmar, que os conhecimentos sobre a botânica 

são importantes na história da humanidade desde os primórdios, pois, “as 

plantas sempre estiveram presentes na vida do homem – de simples remédios a 

alimentos do dia a dia, e de fornecedores de lenha e mobília”. 

Porém, apesar da grande importância de propagar os conhecimentos 

botânicos referentesàsobrevivência e manutenção da vida e da humanidade, 

muitos são os problemas apontados no seu ensino, como por exemplo: o 

desinteresse por parte de alunos e professores em aprender e ensinar Botânica, 

a falta de contextualização entre as áreas da disciplina de Biologia,ausência de 

considerações históricas, dentre outros (SANTOS, 2006).  

Tais fatorescorroboram para distanciar o conhecimento que pode e deve 

ser propagado sobre a Botânica e a utilidadedos recursos naturais, agravando a 

crescente degradação dos recursos vegetais. É necessário conhecer os principais 

conceitos e, a partir dai relacioná-los a sua importância e a forma mais 

adequada para utilizá-los. 

A falta de conhecimentos sobre a utilização dos vegetais, descrito 

anteriormente, desvinculam o papel da educação, pois, o protagonismo para a 

formação cidadã está legitimado em vários trechos dos documentos legislativos 

educacionais e como critério avaliativo para aprovação do LD, que é distribuído 

de forma gratuita nas escolas públicas brasileiras. 

O LDé o instrumento pedagógico mais utilizado na educação e portador 

dos conhecimentos científicos.Pois, nele estãoinseridas as diferentes vozes 

sociais e conceituais materializadas no discurso científico-escolar, refletindo as 

complexas relações entre ciência, cultura e sociedade objetivando a promoção 

de conhecimentos e atitudes que devemser mediados no ambiente escolar 

(MARTINS,2006). 

Com base nessas indicações, a escolha da temática deste estudo justifica-

se pelo o fato de que os conhecimentos botânicos são, sim, fundamentais para à 

vida e para a formação da cidadã devendo ser articulados com aspectos da vida 
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social, permitindo ao aluno conhecer não apenas os conceitos científicos, mas 

desenvolver relações de valores sociais responsáveis de forma individual e 

coletiva,de forma sustentável, respeitando e preservando os recursos naturais, 

juntamente, com um saber crítico participativo para vivência e convivência em 

sociedade e na tomada de decisões na organização da vida social. De modo a 

utilizá-lo adequadamente de maneira não degradadora, pois os alunos de hoje 

poderão ser os agricultores, os pescadores e os empresários de amanhã. 

Sendo assim, nos propomos fazer um estudo para verificar e responder a 

seguinte questão:os conteúdos de botânica contidos em livros didáticos de 

Biologia do Ensino Médio possibilitam promover conhecimentos no aluno para 

a promoçãocidadã? 

Procurando dar sentido a esses questionamentos, temos como 

objetivoanalisar se os conteúdos de Botânica, contidos em Livros Didáticos de 

Biologia, contribuempara a formação cidadã, vinculados a promoção de valores 

voltados para a responsabilidade social, a preservação de recursos naturais, 

participação na tomada de decisões para a vida e em sociedade. 

Nessa perspectiva, apresentamos como objetivos específicos:  

i. Identificar as coleções de Biologia mais adotadas nas escolas 

públicas nacionais,levando em consideração a lista do 

PNLD/PNLEM dos triênios de 2009 e 2012; 

ii. Identificar nas coleções didáticas o livro que contém os conteúdos 

de Botânica; 

iii. Analisar nos conteúdos botânicos indícios que direcionem ou 

promovam a formação cidadã. 

Por entender que a cidadania deve ser propagada em maior número 

possível de educandos, optamos por analisar os conteúdos contidos nos livros 

mais adotados por escolas públicas brasileiras. 

Dessa forma, esperamos que o estudo possa contribuir com informações 

relevantes sobre a promoção da educação cidadã escolarizadae, quepossamos 

refletir sobre as possibilidades de propostas educativas cidadãs de modo a 

promover além de conhecimentos cognitivos sistematizados, uma formação 

humana de forma holística. 
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A seguir, apresentamos o Referencial Teórico sobre os temas eixos de 

nosso estudo, bem como a evolução do conceito de cidadania até a atualidade. 

Em seguida, pontuamos sobre a importância da Botânica e algumas implicações 

no seu ensino e, por último, finalizamos essa seção com algumas informações 

importantes sobre a trajetória do LD, como também sus funções no contexto 

escolar. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 - Formação para a Cidadania 
 

O que entendemos como “formação para a cidadania”? Para dar resposta 

a esta pregunta consideramos necessário fazermos algumas pontuações sobre as 

palavras formação e cidadania.  

Assim, nesta seção, procuramos abordar sobre o conceito de cidadania, 

desde sua origem remota até o momento atual, tido como pós-modernidade, 

trazendo discussões de autores, cada um em sua perspectiva de estudos, para 

sintetizar a concepção de cidadão que deve ser proposto para a vivência social, 

na atualidade.  

É importante considerar que a nossa intenção não é traçar um limite no 

que diz respeito ao conceito de cidadania e, sim, estabelecer as relações que 

julgamos coerentes com nossos questionamentos, apresentados nesta pesquisa 

e, que certamente estão de acordo com os nossos ideais de proposta educativa 

para a vivência em sociedade.  

Antes de abordamos sobre o conceito de Cidadania, faremos algumas 

considerações sobre a palavra formação. Esse termo envolve um processo que 

se dá ao longo da vida e, o mesmo, deve ser direcionado com base na disciplina 

como meio pelo qual o educando possa adquirir instruções de formação 

cultural, para atingirem a autonomia e a integridade moral.  

Essa base disciplinar, proposta para o educando, permeia por dois 

objetivos: o primeiro se refere a “não causar danos a si próprio nem a 

comunidade” em que se vive. Quanto ao segundo, para que possa, também, 

“desenvolver um padrão ideal de formação para valores humanísticos 

superiores” (KANT 1993, citado por FREITAG, 2001, p. 21), para vivência e 

convivência social. 

Em discussões mais recentes sobre a formação educativa humana, 

Rodrigues (2001) vem dizer que: 

A ação educativa é um processo regular desenvolvidoem todas as 
sociedades humanas, que tem por objetivos preparar os indivíduos 
em crescimento (crianças e adolescentes) para assumirem papéis 
sociais relacionados à vida coletiva, à reprodução das condições de 
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existência (trabalho), ao comportamento justo na vida pública e aouso 
adequado e responsável de conhecimentos e habilidades 
disponíveisno tempo e nos espaços onde a vida dos indivíduos se 
realiza. Ao redordesses aspectos se desdobra o conjunto das 
ações educativas a ser desempenhada pelos sujeitos educadores, 
entre eles a escola (IBIDEM, p. 235). 

 

Para o filósofo Kant (1993), segundo relatos de Rodrigues (2001), o 

processo formativo humano se dá de forma intencional e esse ato pode e deve 

ser realizado por meio da Educação, que acontece de forma externa e interna.  

A primeira está associada a “promover o ajuste do educando a uma 

determinada sociedade”, quanto a formação interna está associada a “acionar os 

meios intelectuais” (p. 241) do individuo para que o mesmo possa ser capaz de 

assumir com autonomia suas potencialidades físicas, intelectuais e morais de 

forma a conduzir e continuar sua própria formação em fase adulta. Que a 

educação possibilite em cada ser “auto conduzir” o seu próprio processo 

formativo. 

Por sua vez, Demo (2010, p. 20), vem ressaltar que “o processo formativo 

ocorre conjuntamente com o processo de construção do conhecimento”. Essa, 

progressão, desencadeia a “autoridade do argumento, motivando a construção 

da autoria e autonomia”, que poderá propiciar ao aluno, o argumento. Esse 

processo de aprendizagem argumentativa, se desenvolvida no aluno, poderá 

promover a construção de uma cidadania que saiba pensar, criticar e lidar com 

as questões socioambientais, tecno-científicas, econômicas que tanto nos 

permeiam atualmente. 

Sendo assim, um dos objetivos da escola é a formação em valores. Nesse 

contexto, devemos considerar que formação humana, envolve a educação em 

valores que, por sua vez, está intimamente ligada à cidadania e, ambos, devem 

ser mediados no processo da aprendizagem no meio escolar. 

O termo cidadaniaé um tema bastante complexo, no que diz respeito a 

seu conceito. É considerado, também, por muitos autores como um conceito 

polissêmico (SANTOS, 2005a; PINSKI, 1999; TEIXEIRA, 2000), visto que, alguns 

autores “tipificam” o conceito de cidadania, tal como: 
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Para muitos, cidadania é, por definição, tratar o indivíduo com 
direitos iguais; Para uns, o que define a cidadania restringe-se ao que 
os indivíduos têm em comum com direito à pátria(SANTOS, 2005a, p. 
19). 

 

Santos (2005a) vêmafirmar, que o termo cidadania é um conceito que está 

sempre em construção, levando em consideração o momento histórico, não 

ocorrendo de forma linear. 

 Para entendermos a evolução histórica do termo cidadania é necessário 

traçarmos um breve perfil para mostrar quando e como se deu essa 

terminologia, levando em consideração a época, os interesses momentâneos e as 

características de reivindicações ligadas ao conceito.  

A mesma autora relaciona a evolução do conceito de cidadania em três 

épocas: Cidadania Pré-moderna, Cidadania Moderna e Cidadania Pós-

moderna.  

Para isso, começamos por descrever as características da Cidadania Pré-

moderna, que está relacionada ao período da antiguidade clássica.Na Grécia, o 

termo cidadania era considerado quando “se pertencia ativa, reflexiva e 

criticamente à comunidade política” (SANTOS, 2005a, p. 27). Porém, a categoria 

era muito restritiva excluindo as mulheres, os bárbaros e os escravos do direito 

de exercer a cidadania. 

Havia, nessa época, a divisão entre cidadãos que tinham como parâmetro 

divisível as desigualdades sociais. Ou seja, a cidadania era dividida por classes 

sociais, diretamente relacionadas às condições financeira do homem.Em Roma, 

a palavra cidadão era diretamente relacionada ao “habitante da cidade romana 

(civitas)”. O cidadão deveria ser proprietário de terras e tinha interesses, 

juntamente com o Estado, em defendê-la. O conceito de cidadania no período 

clássico residia “numa lógica de participação ativa, ausente na liberdade de 

participação política”(SANTOS, 2005a, p. 27).  

A Cidadania Moderna está diretamente associada aos ideais da 

Revolução Francesa, época marcada pela reconfiguração da cidadaniapelos 

direitos humanos. A concepção de cidadaniamoderna está centrada no Estado 

e, diretamente ligada à esfera da lei, denominados “contratos sociais”. Esse 

período foi marcado pela “cidadania civil” e pelos “direitos políticos”. A 
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primeira objetivando reivindicar direitos civis e proteger o indivíduo, contra a 

redução do status, demandados pelo Estado. Quanto à segunda, teve como 

finalidade alargar e reconhecer o direito na tomada de decisões em nome da 

comunidade. Ainda, no século XX, intensificam-se as lutas sociais reivindicando 

ao Estado o acesso aos “bens sociais básicos: educação, saúde, bem-estar, 

habitação, segurança e qualidade de vida” (SANTOS, 2005b, p. 139). O cidadão 

é tido como soberano e, portanto, deveria exercer os direitos de liberdade 

individual e, cumprir deveres de votar, pagar impostos, obedecer à lei, prestar 

serviço militar, entre outros.  

A Cidadania Pós-moderna, foi marcada pela centralidade na 

desconstrução da cidadania liberal. Torna-se crescente a preocupação em 

relação aos aspectos cognitivos do educando, no que diz respeito aos 

conhecimentos científicos. Ao mesmo tempo em que foram se intensificando os 

movimentos individuais e coletivos, que permeavam por diferentes ideologias.  

Houve uma crescente valorização da “autonomia individual, de 

igualdade civil e da cidadania consumista” (SANTOS, 2005b, p. 140). A 

primeira diretamente relacionada com a liberdade econômica, a segunda 

relacionada à justiça política e cognitiva e, a terceira por ver o cidadão como um 

consumidor. É importante ressaltar, também, que tornam-se frequentes as 

reivindicações de uma cidadania que valorize os direitos sociais, econômicos, 

culturais e cognitivos cujoobjetivo era a solidariedade. 

Nas últimas décadas, o conceito de cidadania tornou-se mais pertinente e 

ampliou-se devido às lutas e reivindicações atuantes das classes sociais em prol 

de melhorias na vida sociocultural, socioeconômica e sociopolítica e 

socioambiental. 

Para termos uma noção e compreender o conceito de cidadania no 

momento atual, torna-se interessante explicitarmos os pilares propostos por 

Teixeira (2000), que tem como intuito “identificar as características inerentes ao 

exercício da cidadania” (p. 47) com o propósito de facilitar uma melhor 

compreensão desse conceito o referido autor propõe dez categorias, com igual 

importância, na construção de um ideal de cidadania (ver Quadro 1). 
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Quadro 1 - Pilares para o conceito de cidadania (TEIXEIRA, 2000). 

CATEGORIAS 
(PILARES) 

CARACTERÍSTICAS INERENTES AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

1.Participação Podemos dizer que a participação é a característica básica da cidadania, ou 
seja, cidadão é o homem participante, aquele que é agente social, que não 
fica passivo diante de seu mundo. Porém esta não é uma empreitada 
comum à maioria das pessoas (p. 54). 

2.Conquista  Nem sempre temos o referido espaço para participarmos da vida de nossa 
sociedade. Muitas vezes somos cerceados de nossos direitos como 
cidadãos, e, diante dessas situações temos que nos organizar para que 
possamos conquistar os bens sociais pelos quais lutamos (p. 55). 

3.Autopromoção Como observava FREIRE, essa ideia de autopromoção implica a síntese de 
emancipação cultural, política e econômica, condição essencial para 
libertação das classes populares (p. 57). 

4.Direitos e 
deveres 

Com relação aos deveres, é imperativo dizer que eles se relacionam “ao 
compromisso comunitário de cooperação e corresponsabilidade” 
(SANTOS, 1996, citado em TEIXEIRA, 2001, p. 75); o “direito é algo 
incondicionalmente devido; porém, só se efetiva, se conquistado" 
(DEMO,1996, citado por TEIXEIRA, 2001, p 75). 

5.Democracia É a ordem democrática que permite a manifestação da cidadania, ordem 
esta que se caracteriza pela reunião em um determinado espaço de 
condições sociais e institucionais, nas quais é possível a participação ativa 
do ser humano na formação do governo e, por conseguinte, existe a 
possibilidade de efetivo controle da vida social por parte dos cidadãos (p. 
50). 

6.Igualdade Em tese, todos são iguais perante a lei – pelo menos é o que dita a 
constituição. Os direitos e deveres são iguais para todos, não importando a 
condição sócio-econômica, a raça, o sexo etc. (p. 60). 

7.Valores 
humanitários 

Não há como formar cidadãos sem desenvolver valores de solidariedade, 
de fraternidade, de consciência do compromisso social, de reciprocidade, 
de respeito ao próximo (p. 62). 

8.Dignidade Não podemos perder jamais o sentimento de indignidade, principalmente, 
quando nos deparamos com as várias faces da injustiça que o nosso 
modelo de sociedade produz e coloca diante de nós, sobretudo às pessoas 
menos favorecidas (p. 64). 

9.Saber 
sistematizado 

Daí a necessidade de investirmos todos os nossos esforços numa educação 
de qualidade, que esteja empenhada em garantir a posse dos 
conhecimentos significativos aos alunos, enquanto que, 
concomitantemente esteja também voltada para a formação para o 
exercício da cidadania. Se bem que, também é necessário termos em mente 
que, as pessoas precisam do conhecimento sistemático para chegar a serem 
“cidadãos”, mas a posse desse conhecimento não garante a “conversão” 
para a cidadania (FERREIRA, 1993, apud TEIXEIRA, p. 65). 

10.Organização 
da sociedade civil 

Precisamos aprender a participar de organizações, grupos e outras 
instituições sociais que, reunindo número significativo de pessoas possam, 
colocar-se à frente dos movimentos que reivindicarão a transformação de 
nossa sociedade. Fica difícil estabelecer cidadania, levando-se em conta 
somente o aspecto individual - ou os interesses estritamente particulares 
(p. 66). 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora (2016), com base no artigo de Teixeira (2000). 

 

Enfim, os pilares sobre o conceito de cidadania, sistematizados por 

Teixeira (2000), estão inseridos no contexto atual em que vivemos, entretanto, 
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abarcar o conceito de cidadania em uma nação tão diversificada como no Brasil, 

não é tarefa fácil. Visto que, as grandes desigualdades sociais, econômicas, 

raciais e a grande marca corruptiva decorrente em alguns setores do sistema 

público em nossa Nação, dentre outros fatores, fazem com que se torne um 

tema muito complexo e, por vezes inoperante, quando refletimos sobre os 

pilares, anteriormente mencionado, sobre os direitos e deveres cidadãos. 

Se a União, também, não cumpre seu papel de cuidar dos povos de sua 

nação, das escolas, da saúde e tantas outras obrigações públicas, torna-se 

inalienável consubstanciar, tais direitos. Essa garantia precisa sair dos 

documentos escritos e serem legitimados na prática, em prol de uma nação 

mais igualitária, respeitando as especificidades de etnias, regiões, classes, etc. 

Na verdade, vivemos atualmente em uma sociedade complexa com 

diferenças socioculturais e políticas e de uma grande diversidade ambiental, se 

não cumprirmos os “acordos sociais” a formação para a cidadania se torna 

quase uma utopia.  Assim, a exigência pelos direitos cidadãos faz parte da 

cidadania, mas cumprir os “acordos sociais” é o preço de “sua contrapartida” e, 

ambos precisam ser cumpridos por todos os indivíduos de uma sociedade 

(PRINSKI, 1999). 

A situação é de tal maneira preocupante que não podemos deixar de 

salientar nessa discussão a questão do cidadão que não frequenta ou frequentou 

uma escola. Entendemos que as pessoas que não tiveram oportunidade de se 

apropriarem dos conhecimentos sistematizados, disseminados nas escolas, não 

deixam de serem cidadãos.  

Portanto, o cidadão é todo aquele indivíduo que faz parte de uma nação 

e de alguma forma cumpre e participa dos ensejos sociais. Compreendemos que 

a diferença está centrada na apropriação de conhecimentos sistematizados no 

meio escolar, pois, as pessoas que estudam têm mais possibilidades de atuarem 

de forma autônoma com base em conhecimentos sobre seus direitos e deveres 

do que os cidadãos que não tiveram a oportunidade de adquirir os tais 

conhecimentos.  

Assim sendo, passaremos a explicitar no próximo tópico, sobre o 

conceito de cidadania, pontuamos algumas das finalidades estabelecidas nas 
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bases legislativas educacionais, bem como,esboçamosas características das 

dimensões para a formação cidadã educativa. 

 

2.1.1 Educação e Cidadania: Dialogando uma Proposta para a Cidadania 
Educativa 
 

Nas últimas décadas,o termo cidadania tornou-se o centro de discussões 

para educadores, pesquisadores e nas políticas públicas no contexto 

educacional.  Na legislação, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN, nº. 9394/96) no Artigo 22, está contido que a 

primeira finalidade para a modalidade educativa é: 

Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana 
(BRASIL, 2013, p. 20). 

 
 É importante ressaltar, também, que a Educação Básica é garantida e 

assegurada pela Constituição Federal que diz assim:  

[...] a formação escolar é o alicerce indispensável e condição primeira 
para o exercíciopleno da cidadania e o acesso aos direitos sociais, 
econômicos, civis e políticos. A educaçãodeve proporcionar o 
desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de 
liberdade edignidade, respeitando e valorizando as 
diferenças(BRASIL, 2013, p. 4). 

 
Portanto, o protagonismo para a promoção cidadã, está contido na 

legislação, mais diretamente associando a aquisição de formação de valores 

como solidariedade, desenvolvimento humano, liberdade, dignidade, respeito 

às diferenças, acooperatividadee, do mesmo modo, estabelece que seja 

desenvolvida como finalidades educativas na formação de crianças, jovens e 

adultos em âmbito nacional. 

Assim sendo, nos reportamos nas ideias de Santos (2005a),que faz 

argumentações a favor de que “é necessário ensinar e aprender cidadania” e, 

para que esse processo ocorra é fundamental construí-la de forma articulada 

com a educação.  

A educação é um dos meios para a mudança de comportamento social e 

consequentemente para a formação do cidadão. 
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A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para a 
capacidade de exercer em plenitude o direito à cidadania. É o tempo, 
o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir e 
reconstituir a sua identidade, em meio a transformações corporais, 
afetivo emocionais, sócio emocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças(BRASIL, 2013, p. 17). 

 

Santos (2005a, p. 106) vêmacrescentar sobre a importância de considerar 

que, para construir a “educação cidadã” se faz necessário a conversão de várias 

áreas disciplinares, ou seja, uma educação/cidadã que atenda a “determinados 

conteúdos, competências, atitudes e valores”. 

Contudo, promovam uma “cidadania democrática” que é um processo 

de aprendizagem para toda a vida. Isso porque, não aprendemos atos cidadão 

somente na escola, onde o aluno passa maior parte de seu tempo estudando, 

pois, a família e a sociedade são colaboradores fundamentais nesse processo 

formativo. 

ParaSantos (2005a): 

[...] promover a cidadania democrática requer uma pedagogia da 
cidadania crítica que coloque a equidade, a diversidade, a liberdade, a 
justiça, a solidariedade, mas também a democratização do 
conhecimento no centro nas noções de democracia e de cidadania [...] 
(IDEM, p. 109) 

 

Rodrigues (2001) vem dizer que a Educação é preponderante para a 

formação do sujeito-cidadão e, por conta disso, a “questão da cidadania se torna 

uma questão a ser considerada com primazia” (p. 236). Nessa mesma ideia, a 

educação formadora da cidadania deve articular as “relações práticas da 

educação e a sua necessidade à vida política e social, individual e coletiva"(p. 

235). 

Essa articulação poderá promover ao indivíduo uma formação humana 

voltada “para a cooperatividade, para a solidariedade, para a aceitação do 

outro, para a noção de limites e para construir a noção de dever” (RODRIGUES, 

2001, p, 248).  Segundo, esse mesmo autor, isso é um processo longo e por isso 

não existe uma meta a ser cumprida, para tanto é um processo complexo que 

envolve a ação formativa que “abarca a dimensão física e a intelectual” (p. 214). 

De acordo com Arroyo (2001, p. 43) é necessário “redefinir a concepção 

de cidadania, recolocando as questões da cidadania em outros termos: é a 
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cidadania dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos direitos básicos do ser 

humano”. Nessa perspectiva, o autor questiona “como vincular educação, 

escola, currículo com esta cidadania, como formar professores, que curso de 

formação, que currículo de formação de professores dá conta de formar essa 

sensibilidade?”. 

Para tanto, o autor sugere que a proposta de cidadania para a atualidade 

deve deixar de ser “tão intelectualizada” para que venha ser “centrada numa 

visão totalizante do ser humano” (ARROYO, 2001, p. 44). Para isso 

“desenvolver as dimensões cognitivas do ser humano é formar a capacidade de 

pensar, a capacidade de duvidar, a capacidade de interrogar” assim, 

desenvolver além dos aspectos cognitivos no educando, os aspectos éticos 

(ARROYO, 2001, p. 46). 

Para Reis (2000, p. 113), a educação para cidadania democrática deve 

“construir práticas de trabalho escolar capazes de desenvolver competências 

para o exercício da cidadania”. Segundo esse autor, esse modelo necessita 

aprofundar novos conhecimentos para encontrar respostas para os problemas 

que são colocados para os cidadãos. 

Para isso, é necessário impor um alargamento “no campo da intervenção 

da escola e na redefinição de seu papel social” (REIS, 2000, p. 115) e, também, 

na formação de professores (introduzir questões sobre cidadania nos programas 

e criar novas área curriculares para o seu desenvolvimento) para que, os 

mesmos, possam “desempenhar melhor o seu papel de formadores das 

competências, capacidades e atitudes” (IBIDEM, p. 114) na sua práxis 

pedagógica. 

As mudanças mencionadas pelo mesmo autor indicam quea escola deve 

construir práticas cidadãs e para isso deve se pautar em “uma perspectiva 

pedagógica e uma linguagem facilitadora do entendimento e das exigências que 

se colocam ao trabalho escolar” (REIS, 2000, p. 114). 

Para Crick (1998), segundo nos informa Reis (2000), a perspectiva 

pedagógica centrada na educação para a cidadania está associada a 
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trêsdimensões de aprendizagem, são elas: a responsabilidade social e moral; a 

participação na comunidade e a literacia1 política. 

Para Reis (2000), a perspectiva pedagógica das diferentes dimensões da 

educação cidadã resulta na conjugação de três domínios, denominado 

Triângulo da cidadania (Figura 1).  

O referido autor vem dizer que a base do triangulo é composto pelos 

domínios cognitivos e afetivos, mantendo uma relação de interdependência. 

No domínio cognitivo podem ser inclusos metodologias pedagógicas 

ligadas à compreensão dos direitos e deveres, ao desenvolvimento do raciocínio 

moral, à reflexão crítica, à transmissão e à consciência dos valores.  

No domínio afetivo, podem ser inclusos metodologias ligadas ao 

desenvolvimento da autoestima, dos sentimentos de identidade e lealdade, 

assim como, atitudes perante aos outros e as comunidades de pertença.  

Quanto ao domínio da ação (os domínios cognitivo e afetivo convergem 

para o domínio da ação) que é considerado especificadamente a concretização 

de conhecimentos, capacidades, atitudes e valores em comportamentos, 

                                                           
1 Termo utilizado em Portugal. É a capacidade de usar a leitura e a escrita como forma de 
adquirir conhecimentos, desenvolver as próprias potencialidades e participar ativamente na 
sociedade. 

Figura  1 - Triângulo da cidadania 

 

Fonte: Adaptado pela pesquisadora com base nas informações de Rowe (1993) apresentado 
por Reis (2000), p. 118. 
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traduzem-se no exercício da responsabilidade pessoal no confronto com as 

situações e problemas da vida social e política. 

Por fim, o mesmo autor, vem dizer que: 

“... a educação para a cidadania deve aproveitar essas potencialidades 
de desenvolvimento moral e refletir sobre o respeito, a tolerância, a 
justiça, a solidariedade, o amor ao trabalho e à liberdade, aspectos 
essenciais do aprender a viver juntos” (p. 120). 

 
Santos (2005a), por sua vez, propõe que o currículo da educação pela 

cidadania contenha uma “Matriz Educativa Tripartida” em Educação em 

cidadania, Educação através da cidadania e Educação para a cidadania (Figura 

2). 

Segundo essa autora, a matriz Educação em Cidadania “é uma 

abordagem que, para além de conhecimentos em ciência proporciona 

conhecimentos na área de cidadania” (SANTOS, 2004, p. 78).Essa proposta tem 

como objetivo central uma literatura política que conduza a uma aprendizagem 

baseada em conceitos de cidadania abrangendo conhecimentos políticos, 

conhecimentos sobre democracia e como torná-los efetivo na vida, para que o 

aprendiz possa tornar-se um cidadão interessado, informado e que desenvolva 

competências para participar ativamente das decisões em âmbito nacional. 

A segunda proposta de matriz é a “Educação através da Cidadania”é 

uma abordagem experiencial de cidadania”. Essa proposta tem como objetivo 

conjugar situações de aprendizagem científica com ambientes de cidadania 

como o intuito de transformar a sala de aula em um espaço para debates. Tais 

debates servem para praticar os atos da cidadania ativa (conhecimento ativado 

sobre a literatura da cidadania política) em uma perspectiva crítica de forma 

comunitária. 

Quanto a terceira e última matriz, proposta pela autora, é a Educação 

para a Cidadania que compreende a Educação em Cidadania e a Educação pela 

Cidadania. Essa matriz tem como objetivo mobilizar os conhecimentos de 

ciência e da tecnologia na aprendizagem do aluno. Para que possam ter 

“conhecimento e compreensão, competências e atitudes,valores e disposições” 

(SANTOS, 2004, p. 78 e 79) de uma forma mais participativa e ativa na tomada 
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de decisões na vida pessoal adulta, como também na comunidade local e 

planetária. 

Sabe-se que no momento atual essas reivindicações de direitos e deveres 

que estão atrelados ao conceito de cidadania perpassam os interesses pessoais 

do individuo, levando-o a pensar em suas responsabilidades de modo geral, 

não só no interesse pessoal ou mesmo na comunidade local ou sua cidade e, 

sim, ampliar sua cidadania de modo a agir de forma planetária.  

A mesma autora descreve em seus estudos que “ser cidadão abarca todos 

os territórios não apenas geográficos, mas também sociais, culturais, políticos e 

educativos” (SANTOS, 2005a, p. 51) e, acrescenta que a cidadania planetária 

exige uma ideia de solidariedade ligada ao ser humano e não a suas 

particularidades.  

Os cidadãos planetários “à distância são capazes de uma reflexão de 

fundo acerca das relações planetárias, e de uma vigilância atenta ao estado do 

planeta” (SANTOS, 2015a, p. 52), isso porque, os meios de midiáticos de 

informações hoje em dia são muitos rápidos podendo comunicar um 

acontecimento sobre os diversos setores ou situações em qualquer lugar do 

planeta. 

O processo de globalização no qual o individuo está inserido atualmente, 

abrange os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, ambientais e 

educacionais fazendo com que o cidadão amplie sua ação para uma cidadania 

planetária.  

A rede de interligação informativa que ocorre no mundo atual, onde um 

problema ambiental ocorrido em um determinado país é ligeiramente 

reportado para o mundo inteiro em questão de segundos, nos conscientizando 

de que devemos estar e ser solidários com essa situação problemática, pois, 

vivemos no mesmo planeta e as responsabilidades são as mesmas para todos os 

indivíduos que sobrevivem aqui na Terra. 

Elaboramos um quadro esquemático, contendo a articulação entre 

Educação pela Ciência e Educação sobre Ciência, que requer uma Matriz 

tripartida em: Educação pela ou na Cidadania, Educação em ou sobre 
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Cidadania,Educação para a Cidadania e, finalizamos com a cidadania 

planetária, de acordo com as propostas deSantos (Figura 2). 

 

Entretanto, essa epistemologia apresenta algumas implicações, são elas: o 

conhecimento sobre cidadania não podem e nem devem ser tratados como algo 

externo ou imposto ao indivíduo, os conhecimentos necessários à construção do 

significado sobre a cidadania devem ser contextualizados e, de certo modo, ser 

Figura  2 - Esquema da Matriz Tripartida Educativa proposta por Santos (2005a) 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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distanciado da “identidade legitimadora” imposta pelas instituições 

dominantes evitando o poder de dominação sobre os cidadãos (SANTOS, 

2005a). 

A literatura cidadã não pode ser reduzida em acumulação de categorias 

de conhecimento e, sim, é necessário gerar um conjunto de significados 

interpretativos que sejam explícitos, como por exemplo: “saber o porquê e para 

que os tais conhecimentos” (SANTOS, 2005a, p. 112). 

Sintetizando essas ideias, elaboramos um resumo das dimensões para a 

promoção da educação cidadã, contemplando as características das principais 

dimensões voltadas para formar uma cidadania educativa, de acordo com os 

autores mencionados neste texto (Quadro 2). 

Quadro 2 - Dimensões para a promoção da educação cidadã. 

APORTE TEÓRICO E 
AUTORES 

CARACTERÍSTICAS DAS DIMENSÕES PARA A FORMAÇÃO 
CIDADÃ EDUCATIVA 

Reis (2000) com base na 
pirâmide da cidadania 
proposta por Rowe, 1993. 

Três dimensões de aprendizagem: 
Responsabilidade Social, Participação na comunidade e Literatura 
política. 
Três domínios: 
Cognitivo - metodologia pedagógica, raciocínio moral, reflexão crítica 
e valores; 
Afetivo - metodologia ligada à autoestima, identidade, lealdade e 
atitudes; 
Ação - Concretização do conhecimento, capacidade de atitude, 
valores e responsabilidade pessoal. 

Rodrigues (2001) 
 

Relações práticas da educação a vida política, social, individual e 
coletiva. 
Desenvolver a capacidade, solidariedade e respeito ao próximo. 

Arroyo (2001) Cidadania dos direitos sociais;  
Direitos humanos;  
Direitos básicos; 
Desenvolver os aspectos éticos. 
Três Dimensões cognitivas: pensar, duvidar e interrogar. 

Santos (2004, 2005a) Conteúdos, competências, atitudes e valores. 
Pedagogia de Cidadania Crítica (equidade, diversidade, liberdade, 
justiça, solidariedade e democratização dos conhecimentos), com 
base na Matriz Tripartida para a Educação cidadã. 

Brasil (2006, 2013) Liberdade, dignidade e respeito às diferenças. 
O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora (2016). 
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Como pode ser observado, procuramos abordar sobre as ideias de 

autores que versam sobre a proposta da educação para a cidadania com o 

intuito de formar valores, tendo como centralidade o desenvolvimento humano.  

Nessa perspectiva, a promoção cidadã democrática no meio escolar 

requer reorganizar, reagrupar conteúdos curriculares, juntamente, com os 

conhecimentos científicos, valorizando a formação humanística, para que possa 

promover no aluno uma aprendizagem cognitiva pautada em desenvolver: a 

responsabilidade social e individual, a participação, a solidariedade, aspectos 

éticos, o senso crítico, a autonomia, a equidade, a diversidade e a liberdade. 

Tais valores direcionados na possibilidade e formar um cidadão crítico e 

participativo com atitudes de responsabilidade na tomada de decisões, no 

mundo em que se vive. 

No tópico a seguir, discorremos sobre a importância da Botânica e 

pontuamos a propagação de seus conhecimentos, bem como, suas finalidades 

na formação do aluno na modalidade do ensino médio. 

 

2.2- A importância da Botânica para sobrevivência no planeta 

 

As plantas apresentam uma série de características especializadas que 

possibilitam a existência da vida na Terra, portanto o seu crescimento depende 

da luz do sol, do dióxido de carbono, do ar, da água, dos sais minerais extraídos 

do solo, assim “as plantas são essenciais à sobrevivência de nosso planeta para 

sua ecologia, pela biodiversidade e seu clima” (RAVEN 2014, p. 58). 

SegundoRaven (2014) a parte da Biologia que estuda as plantas, e por 

tradição estuda os fungos, os procariontes e as algas, é denominada de Botânica 

ou Biologia Vegetal. É interessante notar que o significado da palavra Botânica 

vem do grego botánē, que significa planta derivada do verbo boskein, alimentar”. 

O significado da palavra Botânica está diretamente associado a planta e a 

alimentação, ou seja, podemos dizer que está diretamente relacionada com o 

termo utilitarismo. 

De fato, essa afirmativa, é constatada, se observarmos que desde os 

primórdios o estudo da Botânica está diretamente relacionado à vivência do 
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homem na Terra. O homem desde que existe, buscou na natureza a 

alimentação, fator preponderante para sua sobrevivência, utilizando-a, também, 

como abrigo, vestimentas, armas, a utilização das plantas medicinais etc. 

(SANTOS, 2006). 

 O conhecimento sobre a Botânica é importante para lidar com situações 

atuais e futuras, principalmente para compreender as possibilidades que foram 

desenvolvidas para uma melhor utilização das plantas pelo homem, tais como: 

a limpeza de ambientes poluídos graças à fitorremediação (é o processo de 

estimulação do crescimento de plantas, o controle de pragas e ervas daninhas, 

em lavouras e a formação de híbridos); o favorecimento da engenharia genética 

com o melhoramento das plantas (transferência de genes); a recuperação de 

área degradas; a farmacologia e, tantos outros (RAVEN, 2014). 

 A Botânica desde o século 20, até os dias atuais, se tornou diversificada e 

especializada e está centrada em várias áreas de conhecimento, são elas:  

Fisiologia vegetal, o estudo de como funcionam as plantas, isto é, como 
elas capturam e transformam a energia e como elas crescem e se 
desenvolvem; morfologia vegetal, o estudo da forma das plantas; 
anatomia vegetal, o estudo da estrutura interna das plantas; taxonomia e 
sistemática vegetal, o estudo que envolve a nomenclatura e a 
classificação das plantas e o estudo de suas relações entre si; citologia 
vegetal, o estudo da estrutura, função e histórias de vida das células 
dos vegetais; genética, o estudo da hereditariedade e da variabilidade; 
genômica vegetal, o estudo do conteúdo, da organização e da função 
das informações genéticas em genomas integrais; biologiamolecular 
vegetal, o estudo da estrutura e função das moléculas biológicas; 
botânica econômica, o estudo dos usos passados, presentes e futuros das 
plantas na humanidade; etnobotânica, o estudo dos usos das plantas 
com propósitos medicinais, entre outros, por populações indígenas; 
ecologiavegetal, o estudo das relações entre os organismos e seu 
ambiente; e paleobotânica, o estudo da biologia e evolução de plantas 
fósseis (RAVEN, 2014, p. 53, grifos do autor). 

 

Não entraremos na particularidade destes conceitos da área da Botânica, 

porém, é necessário destacar que à Etnobotânica (estuda a relação homem e 

planta) tem se mostrado de grande valor tanto do ponto de vista cultural 

quanto biológico. Sendo necessária para a recuperação do conhecimento que 

descreve a utilização de espécies nativas uteis e exóticas para promover mais 

pesquisas sobre sua ecologia, conservação e sustentabilidade (SENNA-VALLE e 

MEDEIROS, 2014, p. 310). 
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As Ciências Biológicas desenvolveram-se dentro das comunidades 

humanas, que só se tornaram possíveis graças à domesticação das plantas. Esse 

processo facilitou o armazenamento e a seleção das plantas, favorecendoo 

desenvolvimento da agricultura: 

Plantas domesticadas retêm as sementes maduras, permitindo que 
sejam colhidas por seres humanos para alimentação e replantio. 
Assim, como o processo de domesticação continuou, as plantas 
cultivadas tornaram-se cada vez mais dependentes dos seres 
humanos, assim como os seres humanos tornaram-se mais e mais 
dependentes das plantas que cultivavam(RAVEN, 2014, p. 935). 

 
Essa prática teve origem no Oriente Médio (4000 a. C) e expandiu-se pelo 

mundo. Os grãos domesticados foram o arroz selvagem, a soja, posteriormente 

as leguminosas e raízes, as mangueiras, as espécies de cítricas, as bananas e 

outras. Atualmente, a agricultura tornou-se altamente mecanizada, sendo 

praticada em todo o mundo alimentado boa parte da população tendo como 

cultivo as principais fontes de alimento: o trigo, o arroz, o feijão, a batata, a 

mandioca etc. 

Ainda, segundo o mesmo autor, a “invasão do ambiente terrestre 

ocasionado pelas plantas mudou a face dos continentes” (RAVEN, 2014, p. 49). 

Os Biomas, por exemplo, são comunidades naturais de grande extensão 

caracterizados por grupos de plantas (arbustos, árvores, herbáceas e etc.) e 

animais distintos que são controlados pelo clima.   

Embora, muitos não consigam visualizar os conhecimentos botânicos 

como fundamental para a vida e sobrevivência do planeta,é bom frisar que ela 

faz parte do nosso dia a dia, isso pode ser sentido desde quando acordamos até 

a hora em que dormimos como exemplo: as roupas (provenientes do algodão), 

os perfumes (extraídos do aroma das plantas), o alimento o uso de remédios 

para curas e etc. 

Assim, concordando com Raven (2014, p. 59) a sobrevivência da vida no 

planeta “dependem de nosso conhecimento e da capacidade de acessar 

criticamente a informação que nos é fornecida” para que sejamos cidadãos 

informados em cujas mãos estão tais decisões em relação aos diversos fatores 

que permeiam o meio em que vivemos. 

2.2.1 – A Botânica no Ensino Médio 
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A legislação educacional da educação brasileira propõe como finalidades 

na formação do aluno na modalidade do Ensino Médio, o “aprimoramento do 

educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”, como 

também a “compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processosprodutivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 

disciplina” (BRASIL, 2006, p. 32.), dentre outras finalidades. 

Ainda no contexto das legislações educacionais brasileiras é importante 

considerar que a Biologia, disciplina que faz parte da grade curricular do EM, 

deve ser disseminada como conhecimento científico, para tanto, é 

uma“disciplina enquanto ciência que se preocupa com os diversos aspectos da 

vida no planeta e com a formação de uma visão do homem sobre si próprio e de 

seu papel no mundo” (BRASIL, 2006, p. 15). 

Assim, a Botânica é disseminada como área da Biologia e, como parte 

desta, é notório que as finalidades para o EM se configuram com o nosso 

propósito de estudo. Visto que, a Botânica deve ser também promovida de 

acordo com as demandas legislativas com o objetivo de formar o educando para 

a cidadania, para a formação ética, para o desenvolvimento crítico, para a 

compreensão de conhecimentos tecno-científicos, dentre outras finalidades.  

Diante destas perspectivas, torna-se importante destacar que os 

conteúdos botânicos privilegiam na modalidade do EM a Evolução, a 

Classificação, a Anatomia e a Fisiologia Comparada (BRASIL,2006,p. 41). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNEM) os 

estudos botânicos partem de um referencial, tendo como norte, as principais 

áreas da Biologia, diluídos em seis temas estruturadores, são eles: Interação 

entre os seres vivos; Qualidade de vida das populações humanas; Identidade 

dos seres vivos; Diversidade da vida; Transmissão da vida, ética e manipulação 

gênica e Origem e evolução da vida (BRASIL, 2006, p. 41). 

Para tanto, o mesmo vem afirmar, que com o auxílio dos conhecimentos 

botânicos, tomando como base os temas estruturadores citados, anteriormente, 

os alunos podem entender a diversidade da vida e a origem dos problemas 

relacionados à biodiversidade, como também, referenciá-los em relação aos 
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conhecimentos da história da humanidade desde o surgimento da vida e o 

futuro do planeta.  

Enfim, os temas norteadores na proposta dos PCNEM, devem sobressair 

os conhecimentos essenciais sobre o surgimento da vida e devem ser 

disseminados mediante “conhecimentos científicos referenciados na prática” 

(BRASIL, 2006, p. 41). 

Para Raven (2014), entender os mecanismos do processo evolutivo e 

conhecer os diferentes tipos de espécies de organismos vivos é necessário o 

conhecimento científico sobre a Sistemática (área que estuda a história evolutiva 

da diversidade biológica);sobre a Fisiologia Vegetal, que é o estudo de como 

funcionam as plantas, como elas capturam e transformam a energia, crescem e 

se desenvolvem (fotossíntese, respiração celular, nutrição vegetal, etc.); sobre a 

Morfologia Vegetal, que é o estudo da forma das plantas (raízes, caule, folhas, 

flores e frutos); a Anatomia Vegetal, que é o estudo da estrutura interna das 

plantas (células, os tecidos e órgãos das plantas se organizam); a Taxonomia e 

Sistemática Vegetal, estudo que envolve a nomenclatura e a classificação das 

plantas e o estudo de suas relações entre si(Briófitas, Pteridófitas, 

Gimnospermas e Angiospermas). 

Segundo Cachapuzet al. (2001), o conhecimento científico deve ser 

pautado e articulado de forma teórico-prático, devendo proporcionar ao aluno a 

vivência de situações-problemas de maneira contextualizada, para que o 

mesmo possa ter conhecimentos sobre as complexas relações da Ciência 

Tecnologia Sociedade e Ambiente (CTSA) entre outros. 

 Para tanto, os PCNs+ sinalizam que o ensino das disciplinas específicas, 

em nosso caso a Botânica, deve ser direcionado para uma prática pedagógica 

que possa promover competências e habilidades ao estudante (BRASIL, 2013, p. 

35).  

No assunto que compreende os grandes grupos de plantas, por exemplo, 

o aluno deverá ser situado no ambiente real onde vive estabelecer relações 

afetivas, discutir questões essenciais a distribuição na Terra, ter conhecimento 

para o uso sustentável da biodiversidade, fundamentado em desenvolver os 

aspectos éticos para formar indivíduos participativos, inventivos, cooperativos, 
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culturais e políticos capazes de intervir e problematizar as formas e produção 

de vida (BRASIL, 2006). 

No entanto, a produção científica sobre o ensino de Botânica, sinalizam 

que oensino e a legitimação de seu estudo, não se configuram de forma 

completa na modalidade do Ensino Médio (EM).  

Para Santos (2006, p. 224) a “classificação reside, talvez, um dos grandes 

nós da Botânica”. Essa afirmativa se deve ao fato de que antes de estudar as 

plantas é necessário primeiramente classificá-la e descrevê-la, portanto, 

consuma-se, que a “classificação dos vegetais é assunto crucial na Botânica”.   

[...] uma tendência à simples memorização de nomes científicos, 
citações de “botânicos famosos” e um emaranhado de datas e sistemas 
classificatórios confusos. Tal procedimento parece desmotivar tanto 
alunos quanto professores, transformando a Botânica, então, em uma 
seção da Biologia meramente decorativa e destruída de seu papel 
histórico na construção do conhecimento biológico (SANTOS, 2006, p. 
223). 

 
Ainda, segundo Santos (2006) há também, a ausência de considerações 

históricas sobre a Botânica, nos conteúdos dos Livros Didáticos do EM 

(SANTOS, 2006).  

A crítica de Silva et al. (2006) tem centralidade sobre a Morfologia 

Vegetal. Para esses autores, “as disciplinas que contemplam os conhecimentos 

botânicos têm excesso de enfoque nos conteúdos e carência nos aspectos que se 

referem a outras aprendizagens necessárias à formação humana de forma mais 

integral” (IBIDEM, 2006, p. 73). Nessa perspectiva, as questões das disciplinas 

específicas, por si só, não formarão o educando em valores. 

A falta de contextualização histórica culmina numa problemática que 

está diretamente associada à desvinculação dos conteúdos na história da 

humanidade e, como consequência, na vida do aluno. Pois, está previsto e 

constatado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs+) três conjuntos de 

competências, são elas: comunicar e representar;investigar e compreender e 

contextualizar social ou historicamente os conhecimentos (BRASIL, 2006, p. 15). 

Para Silva (2007, p. 244) a “contextualização significa que o processo 

ensino-aprendizagem deve partir da realidade concreta (prática social) 

historicamente determinada, o que significa possibilitar a articulação dos 
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conteúdos com a totalidade” cabendo ao professor promover um ensino 

fundamentado em um método crítico, problematizando determinados 

conteúdos na práxis social. Induzir a criança ou jovem a desenvolver o 

raciocínio crítico visando compreender as determinantes do problema, para que 

saibam administrar os problemas com inteligência. 

Para Santos (2005a, p. 105) “uma educação que se centra numa 

organização curricular demasiado fechada sobre si mesma, que se fecha no 

interior das lógicas disciplinares, não é uma estrutura curricular adequada ao 

exercício da cidadania [...]”, diante da complexidade, há de considerar que esses 

fatores problemáticos permeiam o contexto escolar. 

Cicillini (1998), segundo nos conta Santos (2006, p. 226) expressa certo 

“distanciamento entre conhecimento científico e o conhecimento divulgado na 

escola em decorrência da seleção e organização e transposição didática dos 

conhecimentos de Botânica”.  

Cabe ao professor fazer esta articulação de forma contextualizada e, que 

contenha, também, nos LD textos que façam essa relação entre os 

conhecimentos científicos e o cotidiano do educando, devendo dessa forma, 

cumprir o papel de promover a cidadania educativa na escola. 

O LD, por sua vez, é o portador de conhecimentos científicos, sendo 

assim, o instrumento pedagógico mais utilizado em escolas e, como tal é o 

objeto que organiza a base curricular escolar.  Por essas razões, os conteúdos de 

botânica contidos em LD, serão o nosso alvo de estudo. 

Nessa conjuntura, tona-se interessante traçarmos um perfil sobre a 

trajetória do LD no Brasil, assim como, destacar pontos relevantes sobre sua 

função na práxis pedagógica e algumas implicações no uso desse recurso 

didático na educação. 

2.3 - Pontuações interessantes sobre a trajetória do livro didático no contexto 
da educação brasileira 
 

Numa sociedade que está altamente habituada às informações via 

internet, apropriando-se de diversos conhecimentos pelo meio virtual, cabe 

destacar que o LDé ainda o recurso pedagógico mais utilizado no meio escolar 

por alunos e professores.  
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No caso de alguns professores é o recurso que norteia a sua prática e, tem 

como função difundir as orientações dos currículos oficiais, “contribuindo para 

que o professor consiga perceber como as diretrizes curriculares podem tomar 

forma na prática escolar”(LIMA, 2012, p. 6).  

Quanto aos alunos, o LD é utilizado como um instrumento de 

aprendizagem, “dirigido prioritariamente para auxiliar na aprendizagem do 

aluno” (LIMA, 2012, p. 6) tendo como funções promover o acesso à história da 

cultura, o processo de letramento, a progressão da aprendizagem, a 

compreensão de textos científicos e para a construção do conhecimento de 

forma em geral.  

A história do LD no Brasil foi concebida desde 1929, com a criação do 

Instituto Nacional do Livro (INL) pelo estado brasileiro. Segundo o FNDE, ao 

longo desses 80 anos, o programa foi aperfeiçoado e teve diferentes nomes e 

formas de execução contexto histórico político.  

Atualmente, o PNLD é voltado à educação básica brasileira, tendo como 

única exceção os alunos da educação infantil. O LD é distribuído pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD – criado em 1985) de forma gratuita pelo 

Governo Federal, em todas as escolas cadastradas no censo.  

Segundo Höfling (2006) oPNLD “é uma estratégia de apoio à política 

educacional criada pelo Estado brasileiro com a perspectiva de suprir uma 

demanda que adquire caráter obrigatório com a Constituição de 1988” (p.21). 

Assim, o MEC adquire e distribui LD para alunos devidamente matriculados 

nas escolas públicas, visando contribuir para a universalização e melhoria na 

qualidade do ensino. 

As mudanças positivas que envolvem o LD foram advindas da crescente 

preocupação com a melhoria desse material, ocorrido a partir da década de 60. 

Isso foi possível por causa de alguns fatores, dentre eles: a intervenção dos 

órgãos internacionais (Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento – BIRD) na educação em países latino-americano e a crescente 

expansão das escolas (OLIVEIRA etal., 1984).  

Os investimentos de empréstimos advindos do Banco Mundial para o 

Brasil, na década de 1975, aumentaram as verbas referentes aos materiais 
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escolares, onde os investimentos até então eram de 5% e em 1978 passou a ser 

representado por 40% (HEYNEMAN 1981, apud OLIVEIRA et al., 1984), ou 

seja, em três anos consecutivos, houve uma crescente mudança em relação aos 

investimentos com o material didático.  

Silva (2012) em sua tese2 sobre o LD vem dizer que: 

O debate sobre o livro didático tem ganhado bastante notoriedade no 
cenário internacional, concentrando-se as pesquisas em aspectos como 
análise da natureza da ciência (PORTOLÉS; JOSEP, 2010), 
recontextualização pedagógica (LOURENÇO, 1997; CALADO, 2007), 
questões conceituais (CARVALHO; DANTAS, RAUMA 2007; 
TRACANA et al., 2008), atividades didáticas (GUERRA; VALENTÍN, 
2011) ilustrações (GONZÁLEZ; GARCIA, 2007) e ideologias (MOSS, 
2000; GODAZGAR, 2001) (p. 30). 

 
No campo científico, o interesse em analisar as obras partiu de diversos 

autores, dentre elesPreto (1995); Megid Neto eFrancalanza (2003) e 

Martins(2006). Esses autores se apropriaram do LD como foco de estudo, 

apontando problemas em seus conteúdos como erros conceituais e, 

possivelmente, sugerir melhorias na qualidade desses materiais didáticos.  

Preto (1995), por exemplo, associou seus estudos a erros conceituais, 

sobre a visão da ciência e do cientista na ótica dos professores e sobre a política 

do livro didático no Brasil. A crítica de Megid Neto e Francalanza (2003) centra-

se mais precisamente sobre erros conceituais e as políticas públicas do PNLD. 

Martins (2006) foca seus estudos sobre a análise do discurso. A autora salienta 

que as pesquisas atuais devem perpassar além da análise conceitual e focar em 

linguagem e ensino de ciências, discursos de textos e práticas de ciências, 

imagens, ensino e aprendizagem de ciências entre outros. 

É preciso considerar, contudo, que os graves problemas apresentados, 

muitos já foram superados, por conta dos constantes estudos acadêmicos e, 

consequentemente, por conta da criação do PNLD, que passou a fazer 

avaliações mais rigorosas nas obras didáticas. 

Atualmente, a execução do PNLD é feita pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), que capta recursos financeiros 

                                                           
2 Tese: “O tema ambiente em um livro didático de biologia do ensino médio: Uma análise à luz 
da teoria sociológica de Basil Bernstein”. Apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Ensino, Filosofia e História das Ciências, da Universidade Federal da Bahia e da Universidade 
Estadual de Feira de Santana. 
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destinados ao financiamento em diversos setores da educação (HÖFLING, 2006, 

p. 23). 

A operacionalização do PNLD desenvolve-se de duas formas: 

centralizada e descentralizada. A primeira operação consiste em inscrição das 

obras editoriais no PNLD, por meio de publicações de editais. As coleções são 

encaminhadas para avaliações pedagógicas e, posteriormente, os documentos 

resultantes desses estudos avaliativos são transcritos no Guia do Livro Didático. 

Os Guias compõem resenhas sobre as obras analisadas e aprovadas com 

a função de fornecer subsídio para que o professor possa conhecer as 

informações contidas nas obras e, os mesmos, são remetidos às escolas 

cadastradas no censo escolar. 

Segundo o PNLD, os professores podem utilizar o Guia para fazer suas 

escolhas entre os títulos disponíveis, aqueles que melhor atendem ao seu 

projeto político pedagógico. Após a escolha das obras o FNDE negocia a 

aquisição dos livros com as editoras e, repassa os recursos aos estados, dos 

quais executam o processo de seleção, já realizados pelos professores e, por fim, 

os exemplares escolhidos chegam às escolas no final do ano anterior ao seu uso.  

O Guia do componente curricular de Biologia, referente aos triênios de 

2009 e 2012, “traz comentários sobre as obras didáticas de Biologia que foram 

recomendadas para aquisição pelo Programa Nacional do Livro para o Ensino 

Médio (PNLEM)” e, como tal apresentam a estrutura das obras, a análise crítica 

dos aspectos conceituais, metodológicos e éticos, que sãoaplicados nas obras 

didáticas pré-selecionadas (BRASIL, GUIA DO LIVRO DIDÁTICO, 2009, p. 5). 

O PNLD estabelece critérios avaliativos para aprovação das coleções 

didáticas, dentre eles ressaltamos o que estão relacionados com os aspectos da 

formação cidadã, contidos nos Guias de 2009 e 2012.  

No Guia de 2009, os critérios comuns são dois: os eliminatórios e os de 

qualificação. O primeiro compreende a correção e adequação conceitual, 

correção das informações básicas, coerência e pertinência metodológicas e 

preceitos éticos. 

Dentre esses, ressaltamos sobre os preceitos éticos, que dizem assim: 
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Como instrumento a serviço da Educação Nacional, é de fundamental 
importância que as obras didáticas contribuam significativamente 
para a construção da ética necessária ao convívio social e ao exercício 
da cidadania; considerem a diversidade humana com equidade, 
respeito e interesse; respeitem a parcela juvenil do alunado a que se 
dirigem (BRASIL, 2008, p. 13). 

 
Quanto aos critérios comuns de qualificação, destacamos o seguinte: 

Quanto à construção de uma sociedade cidadã, espera-se que a obra 
didática aborde criticamente as questões de sexo e gênero, de relações 
étnico-raciais e de classes sociais, denunciando toda forma de 
violência na sociedade e promovendo positivamente as minorias 
sociais (BRASIL, 2008, p. 13). 

 

O Guia de 2012, também,apresentam critérios de avaliação com base em 

duas naturezas: critérios comuns para osdiversos componentes curriculares 

(abrange todas as áreas - lin. portuguesa, matemática, biologia e outras)e 

critérios específicos eliminatórios para cada componente curricular específico 

por área, que em nosso caso é o de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

(BRASIL, GUIA DO LIVRO DIDÁTICO DE BIOLOGIA, 2011, p. 9).  

Nos critérios comuns, destacamos os quese referemà promoção cidadã: 

observância de princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao 

convívio social republicano. 

Quanto aos critérios eliminatórios específicos para o componente 

curricular de Biologia, destacamos os aspectos que direcionam para a formação 

cidadã, expressos da seguinte forma na obra: possibilita ao aluno a participação 

no debate de temas polêmicos contemporâneos que envolvem os 

conhecimentos da área de biologia de forma articulada; auxilia na compreensão 

da biodiversidade do planeta; divulgam conhecimentos biológicos para a 

formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos no contexto de 

seu pertencimento étnico racial, dentre outros(BRASIL, 2011, Guia Nacional do 

LD do PNLD 2012, p. 9). 

Os critérios de análise do LD expressos nos Guias de 2009 e 2012 

reafirma nossa justificativa na presente pesquisa, sobre a promoção de atitudes 

cidadãs na educação. Chama-se a atenção que a promoção da cidadania é fator 

preponderante nos critérios avaliativos para aprovação das tais obras. Portanto, 
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o LD consuma-se como um portador de conteúdos científicos que devem ser 

disseminados promovendo atos cidadãos de modo geral. 

Segundo o FNDE, os livros didáticos de Biologia foram distribuídos 

gratuitamente pela primeira vez no ano de 2007, para todos os alunos e 

professores da modalidade do Ensino Médio de todas as escolas públicas do 

Brasil (exceto Minas Gerais, pois os mesmos tinham programas estaduais), pelo 

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM). 

Segundo Silva (2012) o PNLEM foi implantado pelo Estado, juntamente, 

pela Secretaria de Educação Básica (SEB) emparceria com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) objetivando melhorar a qualidade do 

LD para a mesma modalidade. 

Devido a grande notoriedade que envolve o LD em relação a sua 

execução, produção e distribuição torna-se importante destacar algumas críticas 

sobre o processo de escolha e produção editorial, desse material. 

Segundo Nuñezet al. (2001) citado por Silva (2012) a crítica tem 

centralidade sobre a escolha do LD:  

Os programas de avaliação dos livros didáticos têm recebido várias 
críticas que circulam, sob a justificativa de que é função do professor 
elaborar critérios para avaliar e selecionar os livros didáticos, 
assumindo uma participação ativa e democrática nesse processo 
(SILVA, 2012, p. 34). 

 
Höfling (2006) chama atenção para a estreita ligação entre as editoras 

privadas e o Estado. A referida autora salientaque o número de exemplares 

negociados pelo Estado tem significativa quantidade de exemplares em relação 

as poucas editoras na compra do LD. Isso evidência a estreita relação entre eles 

e confirma a “acentuada centralização da participação de um grupo de editoras 

no PNLD” (IBIDEM, p. 29). 

A mesma autora vem dizer, que os grupos editoriais alcançam grande 

poder e penetração entre seus clientes e isso, se deve a disponibilidade de 

mecanismos eficientes de divulgação e de marketing, entres os setores 

interessados e os compradores e consumidores de seus produtos. 

Diante, disso torna-se necessário ressaltar que essas informações são 

importantes, pois envolvem as relações de interesses econômicos na produção e 
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a comercialização do LD. Visto que, esse material pedagógico contínua a ser 

instrumento de aprendizagem do educando e direcionador das práticas 

pedagógicas de muitos professores, não podendo o profissional da educação 

deixar-se influenciar pelo marquetismo implantado por essas editoras. É 

necessário escolher a coleção didática que mais se adequa ao projeto político 

pedagógico de cada escola, a perspectiva política do professor e assim por 

diante. 

Assim, como pode ser verificado, para que as coleções sejam aprovadas, 

devem estar contidos nas obras didáticas princípios éticos que promovam a 

cidadania educativa. Consuma-se que formar para a cidadania, é uma demanda 

de ordem nacional e, por essas razões o LD é o nosso objeto de pesquisa.  

No próximo tópico pontuaremos algumas funções relacionadas ao LD, 

tais como, a importância da leitura no processo educativo, abordamos sobre os 

níveis de leituras e a formação da leitura crítica, levando em consideração 

que,tais funções, podem colaborar para promover a formação cidadã 

escolarizada. 

 
2.3.1- Funções do livro didático na prática pedagógica 
 

O LD é visto como um instrumento que tem a funcionalidade de 

orientar, transmitir modos, cultura e concepções para os alunos e, é considerado 

o instrumento pedagógico de fundamental importância na escolarização e 

processo de letramento na nação brasileira. Para tanto, é um documento 

histórico, por tanto, não é um instrumento neutro, pois, o LD e a escola 

estabelecem correlações complexas com o mundo da cultura e também 

influência no processo de ensino-aprendizagem (LIMA, 2012). 

Para (LOPES, 2007; OLIVEIRA etal., 1984; LIMA, 2012) o LD é uma 

versão didatizada do conhecimento curricular, utilizados para fins escolares 

e/ou com o propósito de “formação de valores” na sociedade, em relação à sua 

visão da ciência, da história, da interpretação dos fatos e do próprio processo de 

transmissão de conhecimento, ou seja, além de organizar os conhecimentos 

científico-pedagógicos, tem a função de promover a formação de valores.   
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Para Siqueira e Zimmer (2006) a leitura contribui enormemente para à 

construção do conhecimento, que é constantemente mudado e modificado por 

conta das leituras que fazemos. Isso, porque as leituras fazem com que o 

conhecimento seja dinâmico, cria expectativas, hipóteses, onde os 

conhecimentos prévios de mundo e os conhecimentos prévios linguísticos, 

sobre o que está sendo lido, são integrados na memória contribuindo para o 

conhecimento do leitor.  

A compreensão da leitura, por parte dos alunos, sobre os textos 

didáticos, pode também, possibilitar a releitura desses textos. Isso se deve, aos 

conhecimentos prévios que os alunos trazem consigo, juntamente, com as 

leituras interpretativas que os alunos fazem desses textos, possibilitando a 

“legitimação, apropriação e a criação de ‘novos’ sentidos para o texto em 

questão”(LIMA, 2012, p. 152).  

Nessa perspectiva, o mesmo autor, vem afirmar, que essa multiplicidade 

de sentidos, contidos nos textos didáticos, denominado de 

“pluridimensionalidade” (p. 153) possam permitir que o aluno dialogue 

ativamente, confrontando valores socialmente estabelecidos, no meio em que se 

vive. Nesse sentido, a leitura pode possibilitar desenvolver competências para 

saber interpretar,numa perspectiva crítica e reflexiva, a realidade dos textos 

científicos e saber intervir em situações problemáticaspara posicionar-se com 

autonomia diante da realidade atual. 

Para desenvolver os aspectos cognitivos de uma leitura crítica é 

necessário desencadear certas habilidades que são destinadas a formar para 

esse tipo de leitura. Daí surge os questionamentos: Quais são os aspectos 

cognitivos, para formar um leitor crítico? Os professores desenvolvem essas 

habilidades na sala de aula, ou essa função fica destinada somente aos 

professores de Língua Portuguesa? Os conteúdos botânicos dos LD promovem 

a habilidade da leitura crítica? 

Em termos cognitivos, a leitura deve ser desencadeada por meio de um 

processo, que obedece três níveis de conhecimento, são eles: o conhecimento 

linguístico, o conhecimento textual e o conhecimento prévio. 
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O primeiro nível está diretamente relacionado à compreensão e 

significância do texto, por parte do leitor; o segundo nível está associado a 

reconhecer a coerência do texto; e o terceiro se refere aos conhecimentos prévios 

do leitor (conhecimento de mundo).  

Essas interações, entre os níveis, devem ocorrer de forma interligada, 

como se fosse um “tripé”, assim, o aluno poderá ter uma compreensão global 

do texto (KLEIMAN, 1997, apudSCHUTZ et al., 2009, p. 57). 

A compreensão positiva da leitura pode despertar no leitor, além de 

juízo de valores, compromisso social, tal como veremos a seguir: 

[...] a produção do conhecimento é fruto de um processo histórico e 
sociocultural, onde os sujeitos são capazes de produzir juízos de valor, 
em consonância com suas experiências vividas, no espaço e no tempo 
no qual estão inseridos. Essa visão contribui com muita propriedade, 
para esclarecer-nos a respeito do caráter histórico da escola e de seu 
compromisso social. Portanto, tornou-se evidente para nós que o 
conhecimento do educando no processo ensino-aprendizagem é 
constituído a partir de uma extensa rede de inter-relações simultâneas 
ao longo de sua escolaridade; constituída, dentre outras, pela a 
família, a escola, o grupo social, a religião e os meios de comunicação 
de massa (THOMPSON(1981) e CERTEAU (1994) citado por LIMA 
(2012), p. 152). 

 
Para Rodrigues (2007) a leitura e a crítica possibilitam a formação de 

opiniões: 

Através do imbricamento desses dois processos – leitura e crítica – os 
sujeitos desenvolvem atitudes que os impelem acolherem ou não 
qualquer afirmação, cuja legitimidade conseqüente não seja aceita, 
construindo assim, decisão sobre a possibilidade ou impossibilidade 
transcendente que determina as suas fontes, os seus âmbitos e seus 
limites (RODRIGUES, 2007, p. 6). 

 

Assim, concordando com a autora, a leitura crítica poderá promover no 

aluno: a decisão crítica, novas possibilidades de significação dos textos, 

superação da ingenuidade, fazer pontes entre os processos de leituras já 

realizados, verificar a relevância no desenvolvimento de outros sentidos, em 

fim, concordar ou discordar de ideias contidas nos textos. 

Nos estudos de Bortoni-Ricardo (2008), seu artigo intitulado “A leitura 

de livros didáticos: uma situação negligenciada” cita a pesquisa de Pereira 

(2007), onde, foi constato que “a maioria dos professores não desenvolviam 

estratégias pedagógicas que pudessem facilitar a compreensão do texto”, 
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principalmente, no que diz respeito aos textos de cunho científico, contidos em 

livros didáticos de Biologia. 

A incompreensão da leitura, por parte do aluno, pode impossibilitar a 

habilidade da leitura crítica e, consequentemente, a progressão da 

aprendizagem formal, negligenciando a compreensão de aspectos formativos 

na promoção da educação cidadã. 

Para Bortoni-Ricardo (2008) é preciso considerar, contudo, que na 

construção desses conhecimentos, é necessário, levar em consideração os 

aspectos que motivam essa leitura, tais como: interesse, curiosidade, prazer, 

leitura obrigatórias na escola, ou por uma indicação na busca de informações, 

etc. 

Nessa conjuntura, a apropriação dos conhecimentos científicos, 

juntamente, com informações históricas são processos fundamentais para 

ampliar o conhecimento do aluno. Entretanto, o professor torna-se peça 

fundamental nessa mediação. Assim,Bortoni-Ricardo (2008, p. 637) afirma que 

“todo professor é, antes de tudo, um agente letrador, a quem cabe ajudar os 

alunos a fazer uma leitura produtiva”. 

Cabe ao professor conhecer e desenvolver as etapas de leitura dos textos 

didáticos, desencadeados em sala de aula, juntamente, com as etapas das 

habilidades que são fundamentais para promover a formação do leitor crítico, 

não só de LD, assim como, as leituras de modo em geral: textos midiáticos, 

textos jornalísticos e outros. 

Embora, ressaltamos que o LD tenha funções importantes, é interessante 

destacar que o LD não pode e nem deve ser o condutor das ações pedagógicas 

dos professores e nem o único condutor do processo de aprendizagem dos 

alunos, assim, se faz necessário buscar outras fontes de textos e, de forma 

contextualizada fazer a mediação de conhecimentos científicos na vida do 

educando. 

Finalizando essa seção, onde buscamos tecer informações sobre os temas 

importantes que centralizam essa pesquisa, na próxima seção, evidenciamos o 

delineamento metodológico compreendendo a abordagem da pesquisa, o objeto 
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de estudo, a descrição dos LD, tal como, as etapas do estudo e a codificação dos 

exemplares escolhidos para análises. 
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3 - DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Esta seção aborda o procedimento adotado para investigação, bem como, 

a descrição do objeto de estudo e as etapas do processo investigativo na 

constituição dos dados.  

 
3.1 - Abordagem da Pesquisa 
 

Segundo Ghedin e Franco (2008, p. 26) o método, “em sua perspectiva 

filosófico-epistemológica, propõe os fundamentos para o exercício de uma 

investigação” que possibilita a interpretação do objeto que, por sua vez, está 

repleto de sentidos e interpretações.  

Nesses pressupostos, entendemos que os fenômenos educacionais, 

dentre outros fatores o LD, são cheios de problemas e complexidades que 

podem e devem ser investigados, estudados, analisados e, para tanto, devemos 

nos apropriar da abordagem da pesquisa qualitativa e quantitativa. 

Nesse sentido, o presente estudo centra-se em uma proposta de natureza 

qualitativa descritiva. Isso, por que, segundo Bogdan e Biklen (1982) a pesquisa 

qualitativa apresenta características que dão sentido a investigação, dentre elas 

destacamos as que mais se aproximam de nossos estudos: 

i. Os dados coletados são predominantemente descritivos obtidos 

no contato direto do pesquisador com a situação estudada; 

ii. A preocupação com o processo é muito maior do que com o 

produto; 

iii. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo (LÜDKE 

E ANDRÉ, 2007, p. 13). 

 

Essa abordagem de análise envolve uma atenção redobrada por parte do 

pesquisador, tornando-o um observador nato, um investigador, que vai em 

busca de respostas positiva ou negativa, de acordo com os objetivos propostos, 

dando enfoque primordial em todo o processo de investigação e não ao produto 

final.  
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A coleta de dados foi feita em 2016 e 2017, mediante a análise 

documental. Segundo Lüdke e André (2007) essa técnica “pode se constituir 

numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 

aspectos novos de um tema ou problema” (p. 38).  

A análise de dados, segundo Bogdan e Biklen (2006, p. 205)é o “processo 

de busca e de organização” de forma sistemática dos dados coletados com o 

objetivo de aumentar a compreensão e apresentar aos leitores o que foi 

encontrado nos materiais selecionados e pesquisados, de forma interpretativa a 

torná-los em um material compreensível.  

Assim, os dados descritivos foram abstraídos no momento em que 

começamos a fazer inferências nos conteúdos Botânicos, em busca de textos e 

mensagens que conduzam a promoção da formação cidadã educativa.  

Para Minayo (1992) a análise de dados se configura mediante três 

finalidades: 

i. Estabelecer uma compreensão dos dados coletados; 

ii. Confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder as 

questões formuladas; 

iii. E ampliar o conhecimento sobre o assunto. 

 

Partindo do princípio da interpretação e compreensão dos dados, a 

técnica escolhida para analisar as mensagens foi à análise categorial. Essa, 

segundo Minayo (1992) “se refere a um conceito que abrange elementos ou 

aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si” (p. 70), 

sendo normalmente empregadas para estabelecer classificações de forma “a 

agrupar elementos, ideias ou expressões em torno de um conceito capaz de 

abranger tudo isso” (p. 70).  

Essa fase foi considerada como um processo desafiante e difícil.  Propor 

as categorias não foi tarefa fácil, isso porque, esse processo se tornou relevante a 

partir do momento em que começamos a fazer inferências nos conteúdos de 

Botânica, contidos nos exemplares selecionados, juntamente, com os 
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referenciais preestabelecidos neste estudo, que se configuraram com as 

finalidades propostas por Minayo (1992).  

A etapa da descrição compreendeu “o momento de expressar os 

significados captados e intuídos nas mensagens analisadas” (MORAES, 1999, p. 

7), ou seja, depois de categorizados e contabilizados os dados, todo o material 

selecionado foi organizado de modo a interpretá-los. 

 Para isso, a pesquisadora avançou de forma inferente e interpretativa, 

objetivando aprofundar conhecimentos sobre as mensagens contidos nos tais 

conteúdos, de modo a serem selecionados e, posteriormente, analisados 

mediante a fundamentação teórica referente às dimensões para a promoção da 

educação cidadã e a responsabilidade socioambiental, inerentes, aos assuntos 

Botânicos.  

Quanto aos critérios, tomamos como base as coleções mais adotadas 

pelas escolas públicas nos triênios de 2009 e 2012, segundo a lista de 

distribuição do PNLD e PNLEM, expostas no portal do FNDE. 

As coleções didáticas de Biologia são organizadas em três volumes (1º, 2º 

e 3º ano)com exceção do exemplar de Lopes e Rosso (editora Saraiva) do triênio 

de 2009, editada como volume único. De modo geral, apresentam conteúdos 

com ilustrações, textos no final de cada capítulo e atividades propostas. Os 

temas botânicos são disseminados em três capítulos, sendo assim de forma 

similar para os anos de 2009 e 2012, em todas as obras analisadas. 

A seguir, apresentamos o título da coleção, os autores, a editora, o ano 

das obras analisadas (Quadro 3).  

Quadro 3 - lista de livros didáticos pesquisados. 

TÍTULO DA COLEÇÃO AUTORES EDITORA ANO 
Biologia 

 
( “ ) 

José Mariano Amabis 
 Gilberto R. Martho 

 

Moderna 
 

( “ ) 

2009 
 

2012 
Biologia (volume único) 

Bio 
Sonia Lopes  
Sérgio Rosso 

Saraiva 
( “ ) 

2009 
2012 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
 

Optamos por codificar as coleções da seguinte forma: os livros de 

Biologia dos autores Amabis e Martho e Lopes eRosso, foram codificados com a 

letra inicial do nome de cada autor em maiúsculas. Em seguida, colocamos a 
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numeração 2 ou 3 representando as respectivas séries do EM (2º ou 3º ano) ou 

U, se o livro for volume único, acompanhado do ano referente ao triênio da 

obra, sendo assim codificados para todos os autores (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Códigos atribuídos para os livros pesquisados. 

AUTORES/VOL/ANO DO TRIÊNIO CODIFICAÇÃO 

Amabis eMartho; Volume 2; 2009 

Amabis eMartho; Volume 2; 2012 

AM2(2009) 

AM2(2012) 

Lopes eRosso; Volume Único; 2009 

Lopes eRosso; Volume 3; 2012 

LRU(2009) 

LR3(2012) 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 
3.2 – Descrições das características das coleções didáticas de Amabis e Martho 
AM2(2009) e AM2(2012) 
 

As obras didáticas de Biologia da Editora Moderna têm como autores 

José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho.  Amabis, atualmente, é 

professor do Instituto de Biociências e coordenador de Atividades Educacionais 

e de Difusão do Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de 

São Paulo (USP), para tanto, é Licenciado em Biologia, Doutor e Mestre em 

Ciências na área de Biologia Genética. Martho, por sua vez, lecionou a 

disciplina de Biologia em escolas de ensino médio e cursos pré-vestibulares e é 

Licenciado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Educação da USP3. 

A centralidade dos conteúdos de Botânica nos exemplares desses 

autores, estão no volume 2 (2º ano do EM), intitulado Biologia dos Organismos, 

sendo assim nos livros dos triênios de 2009 e 2012 (Quadro 5;  Figura 3). 

O livro de AM2 (2009) tem 20 capítulos distribuídos em 610 páginas. Eles 

tratam dos assuntos referentes aos organismos, abordando diversidade 

biológica, anatomia e fisiologia. O volume se organiza em cinco partes, 

destacamos para análise somente a parte III: capítulo 6 - Diversidade e 

reprodução das plantas; cap. 7 – Desenvolvimento e morfologia das plantas 

angiospermas e cap. 8 – Fisiologia das angiospermas (Quadro 5; Figura 3). 

                                                           
3 As informações referentes aos autores das obras analisadas foram extraídas dos Livros 
Didáticos e da Plataforma Lattes. 
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Quadro 5 - Livros de biologia de Amabis e Martho (2009 e 2012). 

Figura 3 

 

AM2(2009) 

Figura 4 

 

AM2(2012) 

Fonte: Guia 2009 e 2012 (PNLD/PNLEM). 

 

O livro de AM2(2012) é constituído de 496 páginas, contendo cinco 

unidades, a unidade C - Diversidade, anatomia e fisiologia das plantas, 

constituído de três capítulos, são eles: cap. 4 – Diversidade e reprodução das 

plantas; cap. 5 – Desenvolvimento e morfologia das angiospermas e cap. 6 – 

Fisiologia das Angiospermas, sendo assim distribuídos da mesma forma nas 

duas obras de 2009 e 2012 (Quadro 5; Figura 4). 

 

3.3 – Descrições das características das coleções didáticas de Lopes e Rosso, 
LRU (2009) e LR3 (2012) 
 

A obra didática da Editora Saraiva, tem como autores Sônia Lopes e 

Sérgio Rosso. Lopes é Professora Doutora do departamento de Zoologia do 

Instituto de Biociências da USP e, Rossoatualmente trabalha na mesma 

universidade, tem experiência na área de Ecologia, com ênfase em Ecologia de 

Ecossistemas possui Graduação em Ciências Biológicas, Mestrado e Doutorado 

em Ciências Biológicas (Zoologia) pela (USP)4. 

O livro didático LRU(2009), consiste em um volume, com 608 páginas e, 

como tal, abordam assuntos para as três séries do Ensino Médio. Os conteúdos 

não são distribuídos por séries e o livro é composto por sete unidades. Na 

                                                           
4 Todas as informações contidas neste trabalho, referente aos autores, foram constituídos com 
base em informações contidas nos Livros Didáticos e na Plataforma Lattes. 



60 

 

unidade 4, dedicado aos assuntos sobre os seres vivos, estão contidos os 

conteúdos de Botânica, o capítulo 17- Reino Plantae; o 18 – Histologia, anatomia 

e morfologia das angiospermas e o 19 – Fisiologia das angiospermas (Quadro 6; 

Figura 5). 

O livro LR3(2012)possui 480 páginas e, é organizadoem III unidades, 

aUnidade II – Plantas, são constituídas de três capítulos: cap. 5 - Evolução e 

classificação das plantas; cap. 6 - Histologia emorfologia das angiospermas e 

cap. 7 - Fisiologia das angiospermas. Em cada capítulo contém uma seção no 

final do conteúdo, denominada “Tema para discussão”contendo um texto 

seguido de questões objetivando exercitar o que os alunos aprenderam na 

solução de problemas (Quadro 6; Figura 6). 

  

Quadro 6 - Livros de biologia de Lopes eRosso (2009 e 2012). 

Figura 5 

 

LRU(2009) 

Figura 6 

 

LR3(2012) 

Fonte: Guia do PNLD de 2009 e 2012. 

 
3.4 – Etapas da pesquisa 
 

 No próximo tópico descrevemos as fases da pesquisa, bem como, o 

percurso de nossas buscas que compreendem três etapas: a primeira centrada 

na busca sobre a revisão de literatura e os referenciais teóricos, que se 

consumaram como levantamento bibliográfico, a segunda compreendeu a 

análise preliminar das coleções didáticas de Biologia para selecionarmos o 

corpus da pesquisa e, a terceira e última etapa compreendeu a análise dos 

dados. 

3.4.1 - Levantamento bibliográfico 
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No início do estudo, enviamos um e-mail para cada editora responsável 

pela publicação das coleções didáticas de Biologia contidas na lista do PNLD, 

objetivando obter um exemplar (manual do professor ou livro do aluno) para 

que pudéssemos realizar as análises. Porém, duas delas responderam que não 

tinham exemplares para doações e que procurássemos outro meio de conseguir 

os tais livros.  

Enfim, as obras analisadas foram doadas pelo Centro Estadual de 

Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Regis Pacheco 

(CEEP e antigo IERP), pelo Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães (ambos 

situados em Jequié/BA) e, especialmente, pelo professor de Biologia Miguel 

(professor no Colégio Modelo) e a Professora Margareth Lacerda (professora 

lotada em Ilhéus-BA), que nos doou livros de Biologia de uso pessoal. 

Concomitante a essa demanda, foram realizadas buscas nos sites 

eletrônicos, visando ampliar conhecimentos sobre a Cidadania, sobre a Botânica 

e o Livro Didático, contemplando a revisão de literatura. 

Até então, acreditávamos que seria suficiente selecionar as coleções 

distribuídas somente para o triênio de 2012. Posteriormente, passamos a 

selecionar, também as coleções didáticas de Biologia referente ao ano de 2009. 

Esse fator se deve a necessidade de analisar possíveis modificações entre as 

obras e triênios, considerando os aspectos para a promoção cidadã, já 

mencionados na seção do LD e nas finalidades da educação brasileira.  

Foram selecionadas três coleções e um livro publicado como volume 

único. As coleções são compostaspor três volumes cada uma (1º, 2º e 3º ano do 

EM), somando num total de dez livros. 

Essa etapa compreendeu, também, nas buscas de informações sobre a 

quantidade de exemplares mais adotados pelas escolas públicas, em nível 

nacional (coleções e exemplares), valores negociados por livro e informações 

sobre os Guias de 2009 e 2012 (PNLD/PNLEM).  

Optamos em pesquisar sobre os valores de cada exemplar e das coleções 

analisadas, pautados em dois fatores: o primeiro está centrado em ampliar 

conhecimentos sobre os gastos do FNDE na compra de LD, pois, esses são alvo 



62 

 

de negociações que lideram o mercado editorial, podendo influenciar na 

produção dos mesmos. 

A segunda razão foi pautada em entendermos que é fundamental para o 

profissional da educação saber o custo do LD, uma vez que, o baixo custo na 

produção dos livros não pode influenciar na má qualidade do seu conteúdo, 

como afirma Machado (1996, p. 37) que “a edição de tais modelos ‘populares’ 

não significaria necessariamente abdicar da qualidade”. 

 
3.4.2 – Análise preliminar das coleções selecionadas 
 

Depois de identificarmos as coleções mais adotadas no Brasil, passamos a 

fazer leituras preliminares em cada exemplar com o intuito de identificar em 

qual série ou livro, estavam centrados os conteúdos de botânica. 

Próximo passo foi delimitar as amostras do corpus, que representam o 

conjunto de documentos submetidos às análises da pesquisa, para que, 

posteriormente, pudéssemos analisá-los e atender nosso objetivo geral. 

As inferências feitas nos temas botânicos, contidos nos livros 

pesquisados, permitiram identificar que normalmente os autores AM 

distribuem os conteúdos em três eixos temáticos no 2º ano do EM e, LR 

abordam assuntos no 3º ano para a mesma modalidade, são eles: I - Evolução e 

classificação das plantas;II - Morfologia e histologia das plantas angiospermas e 

III - Fisiologia das angiospermas de modo similar em todas as obras 

3.4.3 - A terceira etapa: análise dos dados 
 

As análises dos eixos temáticos foram realizadas abordando os aspectos 

dos conteúdos teóricos, atividades propostas e os textos complementares. 

Tendo em vista, verificar se as características das dimensões para a promoção 

cidadã contemplam nos conteúdos, assuntos que promovam a responsabilidade 

socioambiental,prevenção e preservação dos recursos naturais, a importância 

das plantas (como ser vivo e sensorialmente), aspectos históricos, assuntos 

sobre as políticas ambientais, sobre a ciência, sociedade, tecnologia e ambiente, 

se debate questões éticas e etc.  
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Definido o corpus pesquisa, passamos a analisar cada capítulo de 

Botânica contido nos livros selecionados, objetivando efetuar uma leitura mais 

intensa dos eixos temáticos, já estabelecidos de acordo as análises prévias. 

Assim, as categorias a prori foram estabelecidas levando em consideração a 

proposta das dimensões para a formação cidadã escolarizada (coluna 1) e as 

categorias a posteriori, que emergiram dos conteúdos botânicos (coluna 2), 

consumando nas categorias inicias (Quadro 7). 

Observando, o mesmo quadro, é perceptível notarmos na coluna 2, que 

os eixos analisados emergiram categorias divergentes em relação às categorias 

propostas com base em nosso referencial teórico, contidos na coluna 1.  

 

Quadro 7 - Categorias iniciais. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 

 Responsabilidade socioambiental; 
 Preservação dos recursos naturais; 
 Valorização das plantas (sensibilidade, aroma, 

sabores e cores); 
 Conhecimento sobre as políticas ambientais; 
 Relaciona assuntos sobre a ciência, sociedade, 

cultura, economia, política e ambiente; 
 Discute questões éticas; 
 Perda da biodiversidade; 
 Aspectos ecológicos; 
 Aspectos históricos; 
 Importância das plantas; 
 Prevenção; 
 Importância das plantas; 
 Problemas ambientais; 
 Aspectos genéticos. 

 Aspectos de familiaridade; 
 Práticas de agricultura; 
 Aspectos econômicos; 
 Utilitarismo. 

 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017). 

 
É importante ressaltar, que no decorrer da organização dos dados as 

categorias iniciais, amostradas no quando anterior, foram reagrupadas de modo 

a facilitar o tratamento analítico das informações extraídas, de forma a 

classificá-las e reagrupá-las, de acordo com as características comuns entre elas, 

sendo posteriormente ordenadas edenominadas em duas categorias finais 

doutilitarismo e responsabilidade socioambiental (Quadro 8). 
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Quadro 8 - Categorias finais. 
 

CATEGORIAS INICIAIS CATEGORIAS FINAIS 
Aspectos de familiaridade, práticas de 
agricultura e aspectos econômicos. 

  
 UTILITARISMO 

 
Aspectos históricos, ecológicos, importância 
das plantas como ser vivo e relevância sensorial 
(aroma, sabor, cor e sensibilidade), aspectos 
genéticos, conhecimento sobre as políticas 
ambientais e assuntos sobre a ciência, 
sociedade, tecnologia e tecnologia e ambiente, 
discute questões éticas, prevenção e 
preservação dos recursos naturaise problemas 
ambientais. 
 

 
 

RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017). 

 

Finalizando as etapas, a seguir apresentamos informações sobre as 

coleções mais adotadas, valores de cada coleção e distribuição em nível 

nacional, bem como,as descrições dos temas extraídos do livro na próxima 

seção. 
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4 - RESULTADOS 

 
4.1 - Algumas informações interessantes sobre as coleções pesquisadas 
 

Nesta etapa procuramos elencar dados sobre a quantidade de 

distribuição em nível nacional dos exemplares por editora, bem como, o valor 

da coleção, o valor de cada exemplar para o aluno (L) e manual do professor 

(M), das obras pesquisadas.  

Isso se deve por entendermos que são informações interessantes que 

podem e devem ser agregados aos conhecimentos que permeiam a educação, 

tais como: a produção do LD movimenta o mercado editorial que, por sua vez, 

influência nas políticas públicas do LD, para analisarmos se o baixo preço do 

LD influencia na má qualidade de impressão deste material e para entendermos 

a confluência dos gastos públicos com o LD. 

No ano de 2009, o PNLD publicou a lista com o número de distribuição 

por exemplares e valores totais de gastos na compra das coleções para a 

modalidade do Ensino Fundamental, juntamente, com o Ensino Médio 

(PNLD/PNLEM), independente da área curricular (ANEXO A). 

Não foi encontrado registro no site do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) que especificassem somente o 

quantitativo total de exemplares adquiridos para o componente curricular de 

Biologia para este mesmo ano e, sim, distribuição integral feita com livros de 

matemática, português, biologia, física e geografia, mais a reposição e 

complementação dos livros de química e história.  

Em 2009, a editora Moderna liderou o número de distribuição com 61% e 

a editora Saraiva com 39% exemplares distribuídos, em âmbito nacional 

(ANEXO A). Temos a seguinte distribuição, representados no Gráfico 1, onde, 

dos números amostrados percebe-se que o percentual de distribuição da ed. 

Moderna foi de 22% maior que o da Saraiva, no ano de 2009. 

 

 

 



 

Gráfico 1
(E. Fundamental e Médio 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora em 2016.
 

Identificamos, também, outra lista de distribuição de exemplares 

somente para a modalidade do Ensino Médio 

B).  

Em primeira colocação, em nível de distribuição 

exemplares, ficou a editora Moderna com a tiragem total de 2.976.334, e em 

segunda colocação a editora Saraiva com 2.743.882 exemplares distribuídos 

nacionalmente. Distribuímos esses valores em percentual no gráfico 2, 

observando com atenção os dados percebemos que a liderança em números de 

exemplares distribuídos, mais uma vez foi liderado pela Moderna com um 

percentual de 5% a mais que a ed. Saraiva,

 

Gráfico 2 - Percentual de livros mais adotados em 2010 no Ensino Médio
(1ª reposição e complementação de livros, independente do componente curricular).
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1 - Percentual de livros mais adotados em 2009 
(E. Fundamental e Médio - independente do componente curricular).

Fonte: Elaborado pela pesquisadora em 2016. 

Identificamos, também, outra lista de distribuição de exemplares 

somente para a modalidade do Ensino Médio referente ao ano de 2010 (ANEXO 

Em primeira colocação, em nível de distribuição de forma integral dos 

editora Moderna com a tiragem total de 2.976.334, e em 

segunda colocação a editora Saraiva com 2.743.882 exemplares distribuídos 

nacionalmente. Distribuímos esses valores em percentual no gráfico 2, 

observando com atenção os dados percebemos que a liderança em números de 

exemplares distribuídos, mais uma vez foi liderado pela Moderna com um 

percentual de 5% a mais que a ed. Saraiva, para este mesmo ano. 

Percentual de livros mais adotados em 2010 no Ensino Médio
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O FNDE em 2012 

detalhados sobre o número de distribuição dos exemplares, informações por 

componente curricular (que em nosso caso é o de Biologia), o código da coleção 

e do exemplar e valor por título.

A Coleção Biologia da 

autores Martho e Amabis

exemplares, com um total de 2.672.698 coleções. Em segundo lugar ficou a 

Coleção BIO, da Editora Saraiva (código 25027COL20), dos autores Lopes e 

Rosso, com o total de 1.646.071 coleções distribuídas somente para o ano de 

2012. Cabe relatar que a lista do PNLD (ANEXO C) apresentou a distribuição 

das coleções somente para o referido ano e, não para o triênio de 2012.

 No Gráfico 3, apresentamos os nú

percentual de livros, onde 38% pertencem a Saraiva e o 62% a editora Moderna.

 

Gráfico 3 - Percentual de livros adotados em 2012 do Ensino Médio
(por componente curricular de Biologia).

Fonte: El
 

É interessante notarmos que a editora Moderna lidera em um percentual 

de 24% as distribuições do LD, permanecendo em primeira colocação, como já 

foi verificado no ano de 2009. 

Observando esses fatos, introduzimos alguns 

quais são os fatores que influenciaram na adoção do livro, uma vez que o valor 

do livro não representaria diretamente custo para o professor, uma vez que este 

é recebido gratuitamente? Quais os fatores que influenciaram a mesma e
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O FNDE em 2012 apresentou listas com dados mais específicos e 

detalhados sobre o número de distribuição dos exemplares, informações por 

componente curricular (que em nosso caso é o de Biologia), o código da coleção 

e do exemplar e valor por título. 

A Coleção Biologia da Editora Moderna (código 25035COL20) dos 

Martho e Amabis permaneceram na liderança em distribuição dos 

exemplares, com um total de 2.672.698 coleções. Em segundo lugar ficou a 

Coleção BIO, da Editora Saraiva (código 25027COL20), dos autores Lopes e 

Rosso, com o total de 1.646.071 coleções distribuídas somente para o ano de 

2012. Cabe relatar que a lista do PNLD (ANEXO C) apresentou a distribuição 

das coleções somente para o referido ano e, não para o triênio de 2012.

No Gráfico 3, apresentamos os números de distribuição de forma 

percentual de livros, onde 38% pertencem a Saraiva e o 62% a editora Moderna.

Percentual de livros adotados em 2012 do Ensino Médio
(por componente curricular de Biologia). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2016) 

É interessante notarmos que a editora Moderna lidera em um percentual 
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quais são os fatores que influenciaram na adoção do livro, uma vez que o valor 
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questionamentos, são eles: 

quais são os fatores que influenciaram na adoção do livro, uma vez que o valor 

do livro não representaria diretamente custo para o professor, uma vez que este 

é recebido gratuitamente? Quais os fatores que influenciaram a mesma editora 



68 

 

liderar a primeira colocação em nível de compras e distribuição pelo PNLD por 

anos consecutivos? 

Assim, retomamos as ideias de Höfling (2006, p. 29) quando discute 

sobre a grande influência dos grupos editoriais na compra de suas obras 

didáticas. Tais grupos são fortemente organizados, “com canais estabelecidos, 

para fazer valer suas posições e seus interesses” como a divulgação e marketing 

entre os “setores compradores e consumidores de seus produtos” incluindo 

como cliente o professor. 

A estreita ligação entre editoras e professores onde a primeira 

disponibiliza títulos e catálogos aos professores para facilitar a indicação dos 

livros ou adoção. Sem contar que a cada final de ano muitas escolas recebem 

brindes como agendas para estreitar mais essa relação. 

E, a “acentuada centralização da participação de um grupo de editoras 

no PNLD” (HÖFLING, 2006, p. 29), tonando crescente sua influência na 

legislação pública do livro didático.  

Segundo o FNDE, em 2009 os estudantes do Ensino Médio receberam 

11,2 milhões de exemplares, como distribuição integral, complementação e 

reposição das obras. Em 2012 estima-se que os estudantes da mesma 

modalidade (Regular) e (EJA) receberam um total de 91.702.262 exemplares. Há 

de considerar que a distribuição gratuita dos livros é um fator positivo para 

corroborar com a cidadania. 

Esses números expressam um quantitativo de valores em reais 

expressivos no mercado editorial, por essas razões, buscamos dados referentes 

ao valor do exemplar das coleções amostradas em nossa pesquisa. 

No portal do FNDE, também, foram encontrados registros especificando 

o valor do exemplar para o componente curricular de Biologia para o ano de 

2010 (APÊNDICE A). Para obtermos o custo das coleções em 2010 foi somado o 

valor de cada exemplar referente ao 1º, 2º e 3º ano do EM livro do aluno (L) e 

Manual (M), assim, as coleções da editora Moderna para o aluno (L) tiveram 

custo de R$33,42 e, os manuais (M) em torno de R$39,10. A editora Saraiva 

volume único para o aluno (L) R$13, 82 e os manuais (M) R$15,94 (Gráfico - 4). 



 

O gráfico mostra a diferença entre os valores das coleções das duas 

editoras.  O valor das coleções da ed. Moderna (Amabis e Martho) é 

relativamente 41% maior do que a ed. Saraiva (Lopes e Rosso). Isso porque, 

provavelmente o fato da Sa

fatores que influenciaram no menor preço em relação ao das coleções da 

moderna. É importante relatar que a publicação de obras volume único era 

permitido até o triênio de 2009, em 2012 os critérios de es

alterações, não sendo mais permitido aprovação de obras volume único.
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Buscamos informações, também, sobre o custo do LD de Biologia do ano 

de 2012. A editora Moderna, por exemplo, as coleções dos alunos (L) custaram 

um total de R$28,69 centavos (os três volumes) e as coleções didáticas para os 

professores (M) ficaram no tot

coleções do aluno (L) tem um total de R$32,53 centavos, e as coleções para o 

professor (M) tiveram um custo de R$39,56 centavos, expressos no Gráfico 5.

A diferença entre os valores da coleção didática do compo

curricular Biologia da editora Moderna para o triênio de 2012, foi menor do que 

o da Saraiva. Outro fator interessante que vale destacar é sobre os valores 

obtidos das coleções da mesma editora (Moderna) em anos diferentes, por 

Gráfico 4 - Custo das coleções de biologia de 2010 (Aluno 
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O gráfico mostra a diferença entre os valores das coleções das duas 

editoras.  O valor das coleções da ed. Moderna (Amabis e Martho) é 

relativamente 41% maior do que a ed. Saraiva (Lopes e Rosso). Isso porque, 

provavelmente o fato da Saraiva ter publicado o volume único, seja este um dos 

fatores que influenciaram no menor preço em relação ao das coleções da 

moderna. É importante relatar que a publicação de obras volume único era 

permitido até o triênio de 2009, em 2012 os critérios de escolha do LD tiverem 

alterações, não sendo mais permitido aprovação de obras volume único.

Buscamos informações, também, sobre o custo do LD de Biologia do ano 

A editora Moderna, por exemplo, as coleções dos alunos (L) custaram 

um total de R$28,69 centavos (os três volumes) e as coleções didáticas para os 

professores (M) ficaram no total de R$34,04 centavos. A editora Saraiva, as 

coleções do aluno (L) tem um total de R$32,53 centavos, e as coleções para o 

professor (M) tiveram um custo de R$39,56 centavos, expressos no Gráfico 5.

A diferença entre os valores da coleção didática do compo

curricular Biologia da editora Moderna para o triênio de 2012, foi menor do que 

o da Saraiva. Outro fator interessante que vale destacar é sobre os valores 

obtidos das coleções da mesma editora (Moderna) em anos diferentes, por 

Custo das coleções de biologia de 2010 (Aluno -L; Professor 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017). 
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O gráfico mostra a diferença entre os valores das coleções das duas 

editoras.  O valor das coleções da ed. Moderna (Amabis e Martho) é 

relativamente 41% maior do que a ed. Saraiva (Lopes e Rosso). Isso porque, 

raiva ter publicado o volume único, seja este um dos 

fatores que influenciaram no menor preço em relação ao das coleções da 

moderna. É importante relatar que a publicação de obras volume único era 

colha do LD tiverem 

alterações, não sendo mais permitido aprovação de obras volume único. 

Buscamos informações, também, sobre o custo do LD de Biologia do ano 

A editora Moderna, por exemplo, as coleções dos alunos (L) custaram 

um total de R$28,69 centavos (os três volumes) e as coleções didáticas para os 

al de R$34,04 centavos. A editora Saraiva, as 

coleções do aluno (L) tem um total de R$32,53 centavos, e as coleções para o 

professor (M) tiveram um custo de R$39,56 centavos, expressos no Gráfico 5. 

A diferença entre os valores da coleção didática do componente 

curricular Biologia da editora Moderna para o triênio de 2012, foi menor do que 

o da Saraiva. Outro fator interessante que vale destacar é sobre os valores 

obtidos das coleções da mesma editora (Moderna) em anos diferentes, por 

L; Professor - M). 

 



 

exemplo: a coleção da citada editora (Amabis e Martho) de 2012 apresentou um 

valor de 15% menor, quando comparada com a coleção da mesma editora e 

autores em 2009. 

 

Os resultados dessas buscas apontam que à distribuição gratuita dos 

livros didáticos pelo FNDE para estudantes de escolas públicas no Brasil e o 

baixo valor negociado por exemplar, são fatores positivos. O que querem

dizer é que a compra do LD feita pelo governo Federal “

viabilidade da produção a baixo custo, sem qualquer prejuízo no que se refere à 

qualidade” (MACHADO, 1996, p. 34), ou 

qualidade na edição deste material did

possuem uma boa qualidade visual e textual. 

Segundo Machado (1996) a ideia de simplificar a produção gráfica do 

LD, sem constar prejuízo na produção da qualidade deste material como as 

imagens, destinando o valor acess

sido adotados em diversos países desenvolvidos, objetivando aumentar a 

acessibilidade a textos de diferentes tipos no incentivo à leitura, tornando

aspecto positivo para a educação. 
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citada editora (Amabis e Martho) de 2012 apresentou um 

valor de 15% menor, quando comparada com a coleção da mesma editora e 

Os resultados dessas buscas apontam que à distribuição gratuita dos 

livros didáticos pelo FNDE para estudantes de escolas públicas no Brasil e o 

baixo valor negociado por exemplar, são fatores positivos. O que querem

dizer é que a compra do LD feita pelo governo Federal “

viabilidade da produção a baixo custo, sem qualquer prejuízo no que se refere à 

” (MACHADO, 1996, p. 34), ou seja, não está associado à má 

qualidade na edição deste material didático, pois os exemplares analisados 

possuem uma boa qualidade visual e textual.  

Segundo Machado (1996) a ideia de simplificar a produção gráfica do 

LD, sem constar prejuízo na produção da qualidade deste material como as 

imagens, destinando o valor acessível no preço final na compra do livro, tem 

sido adotados em diversos países desenvolvidos, objetivando aumentar a 

acessibilidade a textos de diferentes tipos no incentivo à leitura, tornando

aspecto positivo para a educação.  

Custo das coleções de Biologia de 2012 (Aluno - L; Professor 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2016). 

Moderna Saraiva

28,69 32,53

34,04 39,56

citada editora (Amabis e Martho) de 2012 apresentou um 

valor de 15% menor, quando comparada com a coleção da mesma editora e 

Os resultados dessas buscas apontam que à distribuição gratuita dos 

livros didáticos pelo FNDE para estudantes de escolas públicas no Brasil e o 

baixo valor negociado por exemplar, são fatores positivos. O que queremos 

dizer é que a compra do LD feita pelo governo Federal “expressam a 

viabilidade da produção a baixo custo, sem qualquer prejuízo no que se refere à 

não está associado à má 

ático, pois os exemplares analisados 

Segundo Machado (1996) a ideia de simplificar a produção gráfica do 

LD, sem constar prejuízo na produção da qualidade deste material como as 

ível no preço final na compra do livro, tem 

sido adotados em diversos países desenvolvidos, objetivando aumentar a 

acessibilidade a textos de diferentes tipos no incentivo à leitura, tornando-se um 

L; Professor -M). 
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4.2 – Eixos temáticos de Botânica contidos nos livros didáticos analisados 
 

Atendendo ao segundo objetivo específico, expresso em identificar nas 

coleções didáticas o livro que contém os conteúdos de Botânica, apresentamos 

os resultados obtidos de acordo com a ordem dos conteúdos contidos nos tais 

livros, denominados de eixos temáticos. 

Os eixos temáticos contidos nos livros pesquisados são: I - Evolução e 

classificação das plantas; II - Morfologia e histologia das plantas angiospermas e 

III - Fisiologia das angiospermas (Quadro 9). 

O Eixo I - Evolução e classificação das plantas foram observados que as 

quatro obras destacam os assuntos sobre diversidade, origem e classificação das 

plantas, os ciclos de vida e reprodução das briófitas (plantas avasculares), 

pteridófitas (plantas vasculares sem sementes), das gimnospermas (plantas 

vasculares com sementes nuas) e das angiospermas (plantas vasculares com 

flores e frutos).  

Observa-se também que os livros de AM2(2009) e AM2(2012) incluem 

neste eixo os assuntos flores e frutos, no entanto este conteúdo nos livros de 

LRU(2009) e LR3(2012) é abordado no capítulo de morfologia, no Eixo II. 

O Eixo II- Morfologia e histologia das plantas angiospermascompreende 

nas quatro obras analisadas, o desenvolvimento e morfologia das 

angiospermas, formação dos tecidos e órgãos, germinação da semente como 

também as partes das plantas raiz, caule, folha, flor e frutos (estruturas 

primarias e crescimento secundário) e germinação das sementes.  

As obras de LRU(2009) e LR3(2012) contemplam neste eixo “frutos e 

pseudofrutos” e “disseminação das sementes e dos frutos”.Porém, as obras de 

AM2(2009) e AM2(2012) não apresentam no capítulo analisado essas temáticas 

(assunto contemplado no eixo temático I - Classificação e evolução das plantas).  

O Eixo III - Fisiologia das angiospermasobservou-se se as quatro obras 

apresentam assuntos sobre nutrição mineral, absorção de água e sais minerais, 

trocas gasosas, luminosidade, fotossíntese e respiração, plantas CAM, condução 

da seiva bruta, coesão-tensão; condução da seiva elaborada: floema, hormônios 
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vegetais, controle dos movimentos nas plantas, fitocromos e desenvolvimento, 

luz e germinação, estiolamento e floração nas quatro obras analisadas. 

Portanto, todos os conteúdos estabelecidos nos eixos temáticos são 

contemplados em todas as obras, há de ressaltar que não necessariamente na 

mesma ordem e descrição igual para todas as obras. Os exemplares possuem 

recursos visuais (fotos, desenhos, gráficos e fotomicrografias) e percebe-se um 

percentual maior delas, no assunto referente à morfologia das plantas. 

Os exemplares referentes ao ano de 2009 - AM2(2009) e LRU(2009) - não 

apresentam nos Eixos, textos introdutórios ao capítulo, que tem como função 

preparar informações para o leitor. No entanto, os exemplares AM2(2012) e 

LR3(2012) apresentam imagens e pequenos textos introdutórios, no início de 

cada capítulo. 

Observou-se a presença de textos no final de cada capítulo nas obras de 

LRU(2009), LR3(2012) e AM2(2009), com exceção da obra de AM2(2012). Este 

exemplar apresenta um texto no final do último capítulo (dos três referidos a 

Botânica), seção denominada pelos autores de ciência e cidadania. 

Observou-se, também, a quantidade de questões nas quatro obras 

analisadas, os resultados foram: LRU(2009) total de 79 questões; o exemplar 

LR3(2012) apresentaram 153; AM2(2009) um total de 361 questões e, AM2(2012) 

133 questões (dentre elas atividades experimentais, objetivas e discursivas). 

Os resultados das analises dos eixos temáticos serão apresentados na 

seção posterior, seguindo a centralidade de nosso objetivo de analisar se os 

conteúdos de botânica contribuem para a promoção cidadã, vinculados a 

formação de valores voltados para a responsabilidade socioambiental. 
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 Quadro 9 - Eixos temáticos de Botânica dos LD de Amabis e Martho, Lopes eRosso (2009 e 2012). 
 
Eixo temático AM2(2009) AM2(2012) LRU(2009) LR3(2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-Evolução e 
classificação 
das plantas 

Diversidade e reprodução das plantas; 
Características gerais dos grandes grupos de 
plantas; 

Diversidade e reprodução das plantas; 
Características gerais dos grandes 
grupos de plantas; 

Origem e classificação das plantas; 
 

Evolução, origem e classificação das 
plantas; 
Diversidade 

Plantas avasculares: Briófitas (reprodução e 
ciclo de vida); 

Plantas avasculares: Briófitas; 
(reprodução e ciclo de vida); 

Briófitas (Ciclo de vida); Briófita (Ciclo de vida); 

Plantas vasculares sem sementes: pteridófitas 
(reprodução e ciclo de vida); 

Plantas vasculares sem sementes: 
pteridófitas (reprodução e ciclo de 
vida); 

Pteridófitas (Ciclo de vida); 
 

Pteridófitas (Ciclo de vida); 

Plantas vasculares com sementes nuas: 
gimnospermas (reprodução e ciclo de vida); 

Plantas vasculares com sementes nuas: 
gimnospermas (reprodução e ciclo de 
vida); 

Gimnospermas (Ciclo de vida) 
 

Gimnospermas (Ciclo de vida) 
 

Plantas vasculares com flores e frutos: 
angiospermas; partes da flor; 
Monocotiledôneas e dicotiledôneas; 

Plantas vasculares com flores e frutos: 
angiospermas; características gerais, 
polinização, ciclo de vida; 

Angiospermas (Ciclo de vida) 
Partes da flor; Monocotiledôneas e 
Dicotiledôneas; reprodução assexuada; 

Angiospermas (Ciclo de vida) 
Partes da flor; Monocotiledôneas e 
Dicotiledôneas; reprodução 
assexuada; 

Classificação dos frutos; reprodução 
assexuada em angiospermas; 

Formação da semente e frutos; 
 

____ ____ 
 

 
____ 

 
 

 
____ 

Propagação vegetativa; estaquia, mergulhia, 
alporquia e enxertia; 
 

Propagação vegetativa; estaquia, 
mergulhia, alporquia e enxertia; 
Cultivo das plantas economicamente 
importantes; 

Texto 01 
Leitura: “Plantas antigas e formação de 
carvão” (p. 180). 
 

_____ 
 
 
 

Texto 5 
Texto para discussão: “Impactos das plantas 
transgênicas no sistema de produção de 
alimentos” (p. 248); 

Texto 8 
Tema para discussão: 
“Plantas medicinais” (p. 168). 
 

Atividades: 139 questões Atividades: 57 questões Atividades: 26 questões Atividades: 47 questões 

 
II-Morfologia 
e histologia 
das plantas 

angiospermas 
 

Desenvolvimento e morfologia das 
angiospermas, morfogênese e diferenciação 
celular, germinação da semente; 

Desenvolvimento e morfologia das 
angiospermas; formação dos tecidos e 
órgãos e germinação da semente; 

Histologia e anatomia: tecidos primários e 
tecidos secundários das angiospermas; 
 

Histologia morfologia das 
angiospermas: desenvolvimento e 
crescimento, tecidos primários e 
secundários das angiospermas; 

Partes da raiz: estrutura primária e 
crescimento secundário, tipo de raízes; 

Partes da raiz: estrutura primária e 
secundária; 

Disposição dos tecidos nas raízes: estrutura 
primária e secundária da raiz; Sistemas 
radiculares; 

Disposição dos tecidos nas raízes: 
estrutura primária e secundária; 
Sistemas radiculares; 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos livros de Amabis e Martho e Lopes e Rosso(2016). 
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Quadro 9 - Continuação dos eixos temáticos de Botânica dos exemplares de Amabis e Martho e Lopes eRosso (2009 e 2012). 

 
 
 

II-Morfologia 
e histologia 
das plantas 

angiospermas 

Partes da raiz: estrutura primária e 
crescimento secundário, tipo de raízes; 

Partes da raiz: estrutura primária e 
secundária; 

Disposição dos tecidos nas raízes: 
estrutura primária e secundária da raiz; 
Sistemas radiculares; 

Disposição dos tecidos nas raízes: 
estrutura primária e secundária; 
Sistemas radiculares; 

Partes do caule: estrutura primária e 
crescimento secundário, tipos de caule e 
estruturas caulinares; 

Partes do caule: estrutura primária e 
crescimento secundário; 

Disposição dos tecidos nos caules: 
estrutura primária e secundária do 
caule; sistemas caulinares: adaptações 
especiais do caule; 

Disposição dos tecidos nos caules: 
estrutura primária e secundária do 
caule; sistemas caulinares: adaptações 
especiais do caule; 

Partes da folha: anatomia da epiderme 
foliar, classificação de folhas e de 
estruturas foliares; 

Partes da Folha: Anatomia da folha; Disposição dos tecidos nas folhas; 
morfologia da folha: adaptações 
especiais das folhas; 

Disposição dos tecidos nas folhas; 
morfologia da folha; 

____ 
 

____ Frutos e peseudofrutos; Disseminação 
das sementes e dos frutos; 

Frutos e sementes; 

Texto 2: “Legumes e verdura” (p. 218). ____ 
 

Texto 6: ”Plantas tóxicas” (p. 267). Texto 6:“Plantas tóxicas” (p. 205). 

Atividades: 99 questões Atividades: 27 questões Atividades: 28 questões Atividades: 48 questões 

 
 
 
 

III-Fisiologia 
das 

angiospermas 
 
 
 
 
 

Fisiologia das angiospermas: nutrição 
mineral, absorção de água e sais 
minerais; 

Fisiologia das angiospermas: nutrição 
mineral das plantas, absorção de água e 
sais minerais; 

Fisiologia das angiospermas: absorção; 
 

Fisiologia das angiospermas; 
 
 

Nutrição orgânica: trocas gasosas, 
luminosidade, fotossíntese, fotossíntese e 
respiração, plantas CAM; 

Nutrição orgânica das plantas: trocas 
gasosas, fotossíntese, luminosidade, 
temperatura, fotossíntese e respiração; 

Transpiração, 
Fotossíntese versus respiração; 

Transpiração, Absorção; 
Fotossíntese versus respiração; 

Condução da seiva bruta: coesão-tensão; 
Condução da seiva elaborada: floema; 
Hormônios vegetais; 

Condução da seiva floemática: cond. da 
seiva orgânica; Hormônios vegetais; 

Condução da seiva bruta e da seiva 
elaborada; Hormônios vegetais. 

Condução da seiva bruta e da seiva 
elaborada; Hormônios vegetais. 

Controle dos movimentos nas plantas. 
Fitocromos e desenvolvimento: luz e 
germinação, estiolamento, floração; 

Controle dos movimentos nas plantas: 
tropismo, gravitropismo e movimentos 
násticos; fitocromos e desenvolvimento: 
luz e germinação, estiolamento, floração; 

Efeito da luz sobre o desenvolvimento 
da planta: fitocromo, fotoblastismo, luz 
e estiolamento, fotoperiodismo; 

Efeito da luz sobre o desenvolvimento 
da planta: fitocromo, luz germinação, 
luz e estiolamento, luz e floração; 

Texto 3: “Plantas fluorescentes sinalizam 
o estresse” (p. 254). 

Texto 4: “Importância da adubação para a 
agricultura”; apresenta questões 
discursivas (p. 169). 

Texto 7: “Um triste Exemplo de 
conhecimento biológico mal-utilizado “ 
(p. 280). 

Texto 7: Um triste exemplo de 
conhecimento biológico mal-utilizado 
(p. 231)  

Atividades: 123 questões Atividades: 49 questões Atividades: 25 questões Atividades: 57 questões 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos livros de Amabis e Martho e Lopes e Rosso(2016). 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Apresentamos as análises realizadas nos conteúdos de Botânica, onde buscamos encontrar 

aspectos relevantes para a formação cidadã contidos nos conteúdos dos eixos temáticos da botânica 

nos conteúdos teóricos, nas atividades propostas enostextos complementares. Assim,identificamos a 

predominância das categorias iniciais como os aspectos de familiaridades, práticas de agricultura e 

econômicos em todos os livros analisados, reagrupadas na categoria final denominada de 

utilitarismo. 

Quanto as categorias de aspectos históricos,ecológicos, a importância das plantas como seres 

vivos, bem como, sua relevância sensorial (aroma sabor, cores e sensibilidade), informações sobre 

políticas ambientais, assuntos relevantes sobre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente e se os 

assuntos expressam conteúdos relevantes sobre questões éticas e a preservação dos recursos naturais 

praticamente incipiente nas exemplares,foram reagrupadas na categoria final da responsabilidade 

socioambiental. 

Nos livros analisados foi possível observar que algumas categorias da responsabilidade 

socioambiental tiveram centralidade nos textos complementares, por essa razão, as análises dos 

textos serão apresentadas separadamente. 

A seguir apontamos alguns dos trechos extraídos dos livros, bem como, as análises 

referenciadas para discutir sobre os assuntos relevantes das categorias que emergiram na 

investigação dos conteúdos teóricos e atividades propostas. 

 

5.1 – Conteúdos teóricos e atividadespropostas 

 

5.1.1 – Utilitarismo 

 

O termo utilitarismo é bastante associado ao consumo dos recursos e naturais e, por sua vez, o 

significado da palavra botânica, já mencionada nesse estudo, também está diretamente associado à 

alimentação. Se formos pensar na utilidade das plantas para a existência da vida além da 

alimentação, ampliando para os aspectos farmacológicos e vestimentas dentro outros, conclui-se de 

fato que as plantas são úteis para a manutenção da vida no planeta.  

Crespo (2013) vem afirmar que o consumo é inerente a vida humana e, por sua vez, a 

atividade humana gera sempre algum tipo de impacto ambiental. No entanto, o que defendemos é 



que o “consumo 

mais recursos naturais do que anatureza é capaz de repor” (2013, p. 68). 

Além disso,

expressa uma 

que leva a conclusão errônea de que eles não seriam dignos de consideração humana”, essa ideia 

remete ao uso desenfreado e degradação dos recursos naturais como exemplo as plantas.

Foram identificados muitos trechos nos exemplares analisados, que remetem ao uso d

recursos vegetais, geralmente, associados aos aspectos de familiaridades aos interesses econômicos 

eas práticas de agricultura e, praticamente incipiência deassuntos que relacionam aqueles aos 

problemas ambientais.

Nos aspectos de familiaridade foram ob

reconhecer as espécies por meio do nome popular ou pelas imagens contidas nos livros. Essa 

categoria foi a mais frequente em todos os eixos temáticos. 

Na figura 3, o recorte destacado apresenta o grupo das cri

estruturas produtoras de gametas pouco evidentes) exemplifica

musgos, as samambaias e avencas,vejamos:

 

 

A figura 4

nomes populares e um gráfico que expõe o percentual das espécies extintas atualmente.

 
 
 
 
 

que o “consumo realizado em bases não sustentáveis ésimples de ser entendido: não podemos extrair 

ursos naturais do que anatureza é capaz de repor” (2013, p. 68). 

Além disso,Santos (2014, p. 243) expõe a ideia de Prakash (2010) de que a humanidade 

expressa uma “visão antropocêntrica equivocada de que plantas são seres inferiores aos animais, o 

a a conclusão errônea de que eles não seriam dignos de consideração humana”, essa ideia 

remete ao uso desenfreado e degradação dos recursos naturais como exemplo as plantas.

Foram identificados muitos trechos nos exemplares analisados, que remetem ao uso d

recursos vegetais, geralmente, associados aos aspectos de familiaridades aos interesses econômicos 

eas práticas de agricultura e, praticamente incipiência deassuntos que relacionam aqueles aos 

problemas ambientais. 

Nos aspectos de familiaridade foram ob

reconhecer as espécies por meio do nome popular ou pelas imagens contidas nos livros. Essa 

categoria foi a mais frequente em todos os eixos temáticos. 

Na figura 3, o recorte destacado apresenta o grupo das cri

estruturas produtoras de gametas pouco evidentes) exemplifica

musgos, as samambaias e avencas,vejamos:

Figura  3 - Grupos de plantas criptógamas (categoria aspecto de

 

Fonte: LRU(2009), p. 240, Eixo 

A figura 4 mostra exemplos das angiospermas com imagens devidamente legendadas com 

nomes populares e um gráfico que expõe o percentual das espécies extintas atualmente.
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realizado em bases não sustentáveis ésimples de ser entendido: não podemos extrair 

ursos naturais do que anatureza é capaz de repor” (2013, p. 68). 

Santos (2014, p. 243) expõe a ideia de Prakash (2010) de que a humanidade 

“visão antropocêntrica equivocada de que plantas são seres inferiores aos animais, o 

a a conclusão errônea de que eles não seriam dignos de consideração humana”, essa ideia 

remete ao uso desenfreado e degradação dos recursos naturais como exemplo as plantas.

Foram identificados muitos trechos nos exemplares analisados, que remetem ao uso d

recursos vegetais, geralmente, associados aos aspectos de familiaridades aos interesses econômicos 

eas práticas de agricultura e, praticamente incipiência deassuntos que relacionam aqueles aos 

Nos aspectos de familiaridade foram observadas situações que possibilitam no leitor 

reconhecer as espécies por meio do nome popular ou pelas imagens contidas nos livros. Essa 

categoria foi a mais frequente em todos os eixos temáticos.  

Na figura 3, o recorte destacado apresenta o grupo das criptógamas (plantas que possuem 

estruturas produtoras de gametas pouco evidentes) exemplifica-os com nomes conhecidos, como os 

musgos, as samambaias e avencas,vejamos: 

Grupos de plantas criptógamas (categoria aspecto de

Fonte: LRU(2009), p. 240, Eixo – I. 

mostra exemplos das angiospermas com imagens devidamente legendadas com 

nomes populares e um gráfico que expõe o percentual das espécies extintas atualmente.

realizado em bases não sustentáveis ésimples de ser entendido: não podemos extrair 

ursos naturais do que anatureza é capaz de repor” (2013, p. 68).  

Santos (2014, p. 243) expõe a ideia de Prakash (2010) de que a humanidade 

“visão antropocêntrica equivocada de que plantas são seres inferiores aos animais, o 

a a conclusão errônea de que eles não seriam dignos de consideração humana”, essa ideia 

remete ao uso desenfreado e degradação dos recursos naturais como exemplo as plantas. 

Foram identificados muitos trechos nos exemplares analisados, que remetem ao uso d

recursos vegetais, geralmente, associados aos aspectos de familiaridades aos interesses econômicos 

eas práticas de agricultura e, praticamente incipiência deassuntos que relacionam aqueles aos 

servadas situações que possibilitam no leitor 

reconhecer as espécies por meio do nome popular ou pelas imagens contidas nos livros. Essa 

ptógamas (plantas que possuem 

os com nomes conhecidos, como os 

Grupos de plantas criptógamas (categoria aspecto de familiaridade). 

 

mostra exemplos das angiospermas com imagens devidamente legendadas com 

nomes populares e um gráfico que expõe o percentual das espécies extintas atualmente. 
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“visão antropocêntrica equivocada de que plantas são seres inferiores aos animais, o 

a a conclusão errônea de que eles não seriam dignos de consideração humana”, essa ideia 

Foram identificados muitos trechos nos exemplares analisados, que remetem ao uso dos 

recursos vegetais, geralmente, associados aos aspectos de familiaridades aos interesses econômicos 

eas práticas de agricultura e, praticamente incipiência deassuntos que relacionam aqueles aos 

servadas situações que possibilitam no leitor 

reconhecer as espécies por meio do nome popular ou pelas imagens contidas nos livros. Essa 

ptógamas (plantas que possuem 

os com nomes conhecidos, como os 

mostra exemplos das angiospermas com imagens devidamente legendadas com 
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Figura  4 -  Grupos de palnats angiospermas 
 (categoria aspecto de familiaridade). 

 
 

 

Fonte: AM2 (2012), p.114, Eixo – I. 

 

O próximo trechodiscorre sobre o efeito da luz e o desenvolvimento da plantae exemplificam o 

assunto com nomes que remetem aos aspectos de familiaridades como a alface, a bétula, a estévia e a 

melancia, a seguir: 

 
O efeito da luz sobre a germinação das sementes é denominado fotoblastismo. Algumas 
sementes germinam apenas quando estimuladas pela luz, como as de alface, bétula e estévia; 
elas são chamadas de fotoblásticas positivas. Outras, como as de melancia, no entanto, têm a 
germinação inibida pela luz; elas são chamadas de fotoblásticas negativas [LR3(2012), p. 229], 
(Eixo II). 

 
Os aspectos de familiaridades são pontos positivos, pois, torna-se importante para estreitar o 

conhecimento científico e os conhecimentos prévios do aluno, visto que, a imagem pode familiarizar 

o educando a espécie estudada no contexto da vida no dia-a-dia. 

Santos (2013) em um estudo sobre os conhecimentos de botânica, realizado com alunos do 

Ensino Fundamental II, aponta que os “alunos manifestavam muitas dificuldades em responder as 
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perguntas básicas de botânica” (p. 99). Tais resultados indicam que 11% dos alunos pesquisados 

tinham conhecimentos do conteúdo distante da realidade, 28% expressaram conteúdo extremamente 

“memorizativo” e 61% das respostas correspondiam a plantas menos “interessantes” que animais.  

Diante desses fatores, entendemos que reverter esse quadro torna-se emergencial. 

Nesse contexto, os aspectos de familiaridade quando evidenciados nos conteúdos, tendem a 

estreitar a relação dos conhecimentos prévios dos alunos aos conhecimentos científicos. Por meio 

desses enfoques o aluno poderá despertar o interesse, a curiosidade, o prazer em busca de novas 

informações possibilitando-o promover um diálogo com o texto e realizar uma leitura produtiva 

(BORTONI e RICARDO, 2008). 

Os assuntos que compreendem os grandes grupos de plantas e o processo evolutivo das 

briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, geralmente, quando são conceituados 

predominam a utilidade dessas espécies associados ao aspecto econômico de forma ornamental. 

Vejamos a transcrição que expressamesse aspecto: 

A maioria das pteridófitas atuais tem pequeno porte, apesar de existirem espécies arborescentes 
com 4 m ou mais de altura. Os representantes mais conhecidos do grupo são as samambaias e 
as avencas, muito utilizadas como plantas ornamentais [AM2(2009), p. 148], (Eixo I). 

 
O segundo grupo de gimnospermas em número de espécies é o das cicadófitas, plantas com 
aparência semelhante à de palmeiras e utilizadas na ornamentação de jardins. Algumas espécies 
chegam a atingir cerca de 14 metros de altura [AM2(2012), p. 126], (Eixo I). 

 

Identificamos também trechos que remetem aos aspectos de familiaridade relacionados ao 

econômico, principalmente, quando abordam sobre a importância dos hormônios no 

desenvolvimento das plantas utilizados na produção comercial.  

Temos como exemplo, um trecho extraído do livro de Amabis eMartho (2010) sobre o 

hormônio auxina e sua importância como técnica utilizada na produção comercial de frutos 

partenocárpicos. 

Se forem aplicadas auxinas sobre o ovário de certas plantas, há o desenvolvimento do fruto sem 
fecundação. Essa técnica tem sido utilizada para a produção comercial de frutos 
partenocárpicos (do grego parthenos, virgem), apreciados por não apresentarem sementes. Há 
frutos partenocárpicos naturais como a banana, o limão-taiti e a laranja-baía, que se formam 
sem aplicação de auxina exógena. Nesses casos, os ovários produzem auxinas em quantidade 
suficiente para estimular o desenvolvimento do fruto mesmo sem a formação de sementes 
[AM2(2012), p. 181], (Eixo III). 

 
De fato a importância ornamental das plantas tem relação com a sua beleza e, atualmente, 

fomenta o setor industrial (ESTEVES, 2011). No entanto,Prasak (2010) vem salientar que a 

“incapacidade das pessoas de apreciar e valorizar as plantas, como algo mais que componentes da 

paisagem ou objetos de decoração” (SANTOS, 2014, p. 243) está associado a “cegueira botânica”. 
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Na atividade proposta extraímos a questão 3 (Figura 5), que explicita a poda das árvores nas 

cidades, devido as medidas de prevenção com os fios elétricos de alta tensão, problema causado nas 

áreas urbanas. 

 

Figura  5 - Questionário da poda de árvores na cidade (categoria aspecto de prevenção). 
 

 
 
 

Fonte: LR3(2012), p. 235, eixo III. 

 

A ação é positiva, visto que, o crescimento das árvores podem causar possíveis danos a 

população, por causa das redes elétricas. No entanto, não detectamos assuntos nas atividades que 

elevem a discussões sobre os tais problemas e nem textos que explanam as possíveis consequências 

dessa ação. 

Extraímos fragmentos contidos nos exemplares analisados que associam a utilidade da 

madeira aos aspectos econômicos, vejamos: 

O cerne é formado por xilema inativo, cujos vasos lenhosos estão inativos, cujos vasos lenhosos 
estão inativos e não transportam mais seiva mineral. Suas paredes celulares estão impregnadas 
de corantes e resinas que impedem a proliferação de microrganismos. Por sua dureza e 
resistência, o cerne é a madeira preferida para trabalhos de marcenaria [AM2(2012), p. 160], 
(Eixo temático II). 

As plantas angiospermas, de modo geral, são capazes de reproduzir-se assexuadamente, o que 
é denominado propagação vegetativa. Essa característica é utilizada pelos seres humanos para 
propagar plantas de interesse econômico. A grama de jardim e o morangueiro, entre outras 
plantas [AM2(2009), p. 178], (Eixo I). 

 

A madeira é um dos produtos mais extraídos e um dos mais importantes do meio ambiente, 

no entanto, devido ao seu alto valor econômico são frequentemente explorados e exportados 

tornando difícil a contenção da indústria madeireira sobre as florestas (PRIMACK e RODRIGUES, 

2011).  
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Nesse sentido, é interessante que os LD contenham textos informativos sobre a exploração 

excessiva dos recursos naturais, que promovam diálogos reflexivos sobre o uso desordenado 

pautados de tais recursos. Assim, seria possível discutir questões éticas sobre o uso de tais recursos. 

 Isso, porque muitas espécies extintas e outras em risco de extinção como o “Pau-Brasil que 

está praticamente extintos nas matas, mas se desenvolve bem quando cultivado” (PRIMACK e 

RODRIGUES, 2011, p. 70), devem ser discutidos os fatores que podem propiciar o cultivo e extração 

ordenada dessas espécies. 

A transcrição a seguir, aborda implicitamente os aspectos econômicos no assunto de 

morfologia, quando mencionam as substâncias produzidas nos caules como óleos, resinas etaninos, 

bem como, informam de forma sucinta um aspecto ecológico quando relata a produção natural do 

aroma produzido pela espécie que causa resistência ao ataque de decompositores.  

 Vejamos o exemplo: 

Cerne, alburno e tilos 
À medida que as plantas crescem e se tornam mais velhas, a região mais interna dos caules, 
formada basicamente pelo lenho (ou xilema), eventualmente deixa de ser funcional. Assim não 
ocorre mais a condução de seiva nessa região central da planta, que recebe o nome de cerne. 
Antes de perderem sua função de condução, as células dessa região ficam impregnadas de 
diversas substâncias, como óleos, resinas e taninos, que escurecem o cerne, deixando-o 
resistente a ataque de decompositores e, algumas vezes, com um aroma característico para cada 
espécie de planta [LRU(2009), p. 259 e LR3(2012), p. 191], (Eixo II). 

 

Na sequência, está o exemplo de um trecho que aborda sobre os aspectos de familiaridade e a 

importância produtiva econômica da flor da abóbora (Cucurbita pepo), em seguida, o autor aponta a 

utilidade da flor feminina da abóbora na produção de cerveja, noo ensejo a seguir: 

[...] A planta da abóbora (Cucurbita pepo), por exemplo, produz flores femininas, dotadas 
apenas de estames, sendo, portanto, uma espécie monóica com flores díclinas. O lúpulo 
(Humuluslupulus), cujas flores femininas são utilizadas na fabricação de cerveja, é uma espécie 
dióica, com plantas que produzem apenas flores estaminadas e plantas que produzem apenas 
flores pistiladas [AM2 (2009), p. 165], (Eixo I). 

 

Esse aspecto é positivo, pois a abobora é um alimento que está presente na vida das pessoas.É 

interessante frisar que o aluno do ensino médio possui conhecimentos prévios que possibilita 

reconhecer algumas espécies pelo nome popular ou pelas imagens, contidos nos livros, remetendo-o 

a familiaridade. 

A seguir, no trecho abaixo, percebe-se que os autores abordam sobre os musgos e sua 

importância econômica e, em seguida relata-se a importância ambiental das briófitas e, novamente 

reporta ao uso do combustível, vejamos:  

Musgos (Filo Bryophyta) 
Grupos com cerca de 9.500 espécies. Além de rizoides, os gametófitos geralmente possuem um 
eixo principal – cauloide – de onde partem os filoides. Nesse grupo estão os chamados musgos-



81 

de-turfeira, que pertencem ao gênero Sphagnum e que tem grande importância econômica. Eles 
formam a turfa, utilizada no melhoramento da textura e da capacidade de retenção de água nos 
solos. Em certas partes do mundo, a turfa é submetida à secagem e usada como combustível 
[LR3(2012), p. 147], (Eixo I). 

 

Na sequência expomos parte de um texto contido no assunto hormônios no livro de Lopes 

eRosso (2010), que associaa categoriadoaspecto ecológico aoaspecto econômico. Assim, o trecho 

discorre sobre a poluição e aumento de dióxido de carbono deixando as plantas vulneráveis ao 

ataque de insetose, descreve estudos realizados por cientista argentinos e norte-americanos para 

reverter essa situação.  

As informações contidas no texto são benéficas, porém, finalizam que o conhecimento advindo 

da elevação dos níveis de CO2 reduzindo a quantidade de pragas será aplicado na produção da soja, 

visandoa categoria do aspecto econômico (Figura 6). 

 

Figura  6 - Parte do texto compensação desejada (categoria aspecto associado ao aspecto econômico). 
  

 
 

 
Fonte: LR3(2012), p. 228 (Eixo III). 

 

No entanto, os assuntos contidos nos conteúdos teóricos possuem uma carga puramente 

conceitual e, geralmente, quando são exemplificados são quase sempre associadas às práticas de 

agricultura e aos aspectos econômicos, ou seja, a sua utilidade para uso humano.  

Segundo Preto (1995, p. 67) “a natureza, que possui todos os recursos necessários à vida, é 

apresentada ao aluno como sendo um saco sem fundo, onde nos cabe aproveitá-la e até espolia-la, 
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porque estes recursos naturais existem em abundância”, esse aspecto ainda é presente nos LD 

analisados. 

Para Minc (1997, p. 101) os planos econômicos “acentuaram o abismo existente entre 

desenvolvimento humano e o crescimento econômico” e, essas ações trazem sérios problemas na 

questão socioambiental.Visto que, o crescimento quantitativo econômico requer degradação dos 

recursos ambientais para suprir desgeneradamente à economia do consumismo, além disso, “as 

atividades industriais em larga escala, o corte da madeira e a agricultura, na busca de lucros em curto 

prazo, têm efeitos destrutivos e desnecessários para o ambiente natural” (PRIMACK e RODRIGUES, 

2001, p. 133). 

 A situação é de tal maneira preocupante, pois as questões sociais “se fundem nas agressões 

ambientais, resultando numa combinação perversa em que a preservação das diferentes formas de 

vida (humana, animal e vegetal) pesa pouco nas decisões econômicas” (MINC, 1997, p. 41).Essas 

ações anti-ambientais aliados aos diversos fatores de desumanização, advindos da economia 

acelerada e por conta do sistema capitalista, “são monumentos do obscurantismo e do atraso na 

história da constituição da cidadania” (p. 27).  

Mais um fator que carece discutir com os estudantes são ações éticas valorativas sobre as 

responsabilidades na degradação dos recursos de forma insustentável, possibilitando despertar 

valores sociais para as futuras gerações em prol da sustentabilidade. 

Quando os autores dos livros analisados mencionam sobre os nutrientes necessários as 

plantas, na sequência, finalizam o mesmo parágrafo expondo sobre os solos pobres que precisam ser 

adubados. No conteúdo teórico analisado não é mencionado como poderá ser feita essa adubação, 

vejamos: 

Vários são os nutrientes minerais de que a planta necessita para o seu desenvolvimento normal. 
Alguns deles são necessários em grande quantidade e por isso recebem o nome de 
macronutrientes; outros são necessários em quantidade menores e pro isso são chamados de 
micronutrientes. Solos pobres em nutrientes precisam ser adubados. 
Os macronutrientes minerais são o nitrogênio, o potássio, o fósforo, o cálcio, o enxofre e o 
magnésio; os micronutrientes minerais são o ferro, o manganês, o boro, o zinco, o cobre, o 
molibdênio e o cloro [LRU(2009), p. 271]. 

 
Segundo Primack e Rodrigues (2001) o uso excessivo de pesticidas e fertilizantespoluem o 

ambiente resultando em chuvas ácidas, poluição fotoquímica e atmosférica, dentre outras poluições, 

causando eliminação de muitas espécies encontradas em comunidades biológicas.  

A questão 25 (Figura 7) apresenta um gráfico com a aplicação de fertilizantes e a colheita do 

arroz durante um período de 30 anos e, em seguida questiona a relação do uso do fertilizante e seus 

efeitos na produção do arroz.   
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É interessante debater sobre o uso dos fertilizantes, pois essa é uma prática ligada à 

agricultura. Assim, é possível alertar nas discussões sobre essa prática em sala de aula, que os 

“agrotóxicos teratogênicos, carcinogênicos ou mutagênicos são impedidos de obter registro pelo 

Decreto Federal 98.816 de 1990” (p. 106). Tais questionamentos são viáveis, se forem conduzidos a 

uma reflexão no uso de fertilizantes de forma adequada. 

 

Figura  7 - Atividade sobre fertilizantes (categoria aspecto de agricultura). 

 

 

 

AM2(2012), p. 191, eixo III. 

 

É possível ampliar essa discussão sobre a história da prática de agricultura. Onde a mesmateve 

origem no Oriente Médio (4000 a. C) e expandiu-se pelo mundo. Os grãos domesticados foram o 

arroz selvagem, a soja, posteriormente as leguminosas e raízes, as mangueiras, as espécies de cítricos, 

as bananas e outras. Depois dessa expansão “as plantas que entraram em cultivo no Novo Mundo 
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eram distintas daquelas cultivadas no Velho Mundo” e, atualmente, a agricultura tornou-se 

altamente mecanizada.  

Sendo praticada em todo o mundo, alimentado boa parte da população e acrescentar que os 

alimentos são fontes de energia que nos dão a vitalidade para sobrevivência (RAVEN, 2014, p. 53). 

Assunto ausente no LD e, já constatado por Santos (2006) como “carência dos aspectos históricos”. 

Outro ponto interessante que se encaixa nesta discussão é debater as questões temáticas que 

envolvem a economia, a sociedade, o ambiente, a ciência e a tecnologia. Tais temas, se 

problematizados em sala de aula possibilitam despertar conhecimentos no educando de modo a 

discutir conteúdos relevantes do qual estão inseridos na vida social ou na sua comunidade. 

Finalizando essa etapa, passaremos a argumentar sobre as categorias da responsabilidade 

socioambiental, praticamente incipiente nos conteúdos teóricos e atividades propostas. 

 

5.1.2 – Responsabilidade socioambiental 
 

Segundo Santos (2005a) a Educação pela Ciência e Educação sobre a Ciência requer uma 

Educação pela Cidadania, Educação sobre Cidadania e Educação para a Cidadania de forma holística 

e integradora.  Assim, a mesma autora vem dizer que a formação do cidadão crítico participativo e 

planetário deve ser pautada em conhecimentos sobre a cidadania, literatura política (conhecimento 

sobre o sistema político) e práticas democráticas que possam promover a compreensão, reflexão, 

interesse e participação ativa e de modo responsável. 

Assim, as categorias iniciais foram criadas com base neste referencial, são elas: aspectos 

históricos,ecológicos, a importância das plantas como seres vivos, bem como, sua relevância sensorial 

(aroma sabor, cores e sensibilidade), informações sobre políticas ambientais, assuntos relevantes 

sobre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente e se os assuntos expressam conteúdos relevantes 

sobre questões éticas e a preservação dos recursos naturais. 

Todas essas categorias iniciais foram reagrupadas na categoria final de responsabilidade 

socioambiental. Por entendermos que desenvolver atitudes de responsabilidades cidadãs para a 

geração atual e futura, requer uma educação baseada em despertar no educando valores como 

sentimentos, participação crítica e ativa, solidariedade, reflexão, despertar o interesse, a sensibilidade 

socioambiental de forma a contribuir com o equilíbrio natural do ecossistema em defesa e 

conservação das espécies.  

Podendo promover uma educação cidadã com base em conhecimentos, compreensão, 

competências e atitudes éticas dispostos a formar um cidadão crítico participativo, que saiba tomar 
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decisões diante dos problemas que envolvem a degradação ou mal uso dos recursos naturais. 

Despertar o educando a ser um cidadão planetário envolvem apropriá-lo em conhecimentos sobre os 

aspectos sociais, culturais, políticos, tecno-científicos e ambientais (SANTOS, 2005a; REIS, 2000; 

ARROYO, 2010). 

Na categoria do aspecto histórico, buscamos elencar informações que pudessem constar nos 

conteúdos analisados trechos que remetem a história da Botânica e situações de acontecimentos 

históricos de modo geral. 

Nos aspectos ecológicos, buscamos elencar assuntos que expressam sobre a relação ambiental 

de modo ecologicamente correto. E, no aspecto importância das plantas, procuramos relacionar 

menções sobre a importância dos vegetais como ser vivo e, nos aspectos sensoriais como o aroma, a 

cor, a beleza e etc. 

Assim, começamos a esboçar traços extraídos do LD que remetem informações ao período 

histórico, no próximo seguimento: 

A técnica da enxertia para propagação de árvores frutíferas é bem antiga, havendo registros de 
sua utilização já no século III a.C. [AM2(2009), p. 178], eixo II. 

 
No segmento anterior, os autores AM2(2009) mencionam a história da botânica sobre o 

surgimento da técnica no séc. III aC., de forma sucinta. No entanto, há uma incipiência em 

contextualizar sobre os conhecimentos históricos da etnobotânica.  

Neste mesmo eixo temático, o livro apresenta uma questão na atividade proposta, no qual 

sinaliza o assunto sobre aspecto histórico ao aspecto de familiaridade, de forma bem resumida 

(Figura 8; questão 84). 

É importante ressaltar os aspectos históricos, pois, nele reside destacar o processo de 

domesticação decorrente do conhecimento humano, que facilitou o armazenamento e a seleção das 

plantas e deu origem à agricultura: 

Plantas domesticadas retêm as sementes maduras, permitindo que sejam colhidas por seres 
humanos para alimentação e replantio. Assim, como o processo de domesticação continuou, as 
plantas cultivadas tornaram-se cada vez mais dependentes dos seres humanos, assim como os 
seres humanos tornaram-se mais e mais dependentes das plantas que cultivavam (RAVEN, 
2014, p. 935). 
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Observando os trechos a seguir (Figura 9), percebemos nos seguimentos que os exemplares 

abordam sobre o mais antigo fóssil pteridófito surgido há milhões de anos nas obras de AM. 

 

Figura  9 - Plantas vasculares sem sementes: pteridófitas 
(categoria aspecto histórico). 

 

 
AM2(2009) , p. 149 e AM2(2012), p. 121, eixo I. 

Figura  8 - Questionário sobre domesticação de plantas 
(categorias aspectos históricos e aspectos de familiaridade). 

 

 

AM2(2009), p. 223, eixo II. 
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Ainda, Sobre os aspectos históricos, na atividade complementar foi mencionado na questão 19 

(Figura 10)o registro fóssil da existência de plantas há 250 milhões de anos, descreve um 

questionamento de quem evoluiu primeiro se as plantas com flores ou os insetos polinizadores.  

Fator positivo, pois é possível compreender que a relação ecológica são frutos de 

interdependência natural que ocorrem com o meio ambiente. 

 

Figura  10 - Questionário sobre o fóssil (categ. aspectos históricos). 

  

  

AM2(2012), p. 144, eixo I. 

 

Os exemplares de LR abarcam, também, exemplos de aspectos históricos que são direcionados 

para questões evolutivas do surgimento das plantas advindo do grupo ancestral de algas verdes.  O 

trecho seguinte menciona sobre a teoria do fluxo em massa proposto pelo alemão Ernst Munch no 

século 17, vejamos: 

Acredita-se que as plantas tenham surgido a partir de um grupo ancestral de algas verdes, pois 
existem várias características que as aproximam, como a presença de parede celular composta 
principalmente de celulose e a existência de clorofila a e b nos cloroplastos [LR3(2012), p. 143 
(idem no LD de 2009), eixo I]. 

 
Condução da seiva elaborada: 
A explicação mais aceita para a translocação foi proposta pelo botânico alemão Ernst Munch 
(1876-1946), em 1927, e é denominada teoria do fluxo em massa ou teoria do fluxo por pressão 
ou, ainda, teoria do equilíbrio osmótico. Segundo essa teoria, a seiva elaborada move-se através 
do floema, ao longo de um gradiente decrescente de concentração, desde o local em que é 
produzida (concentração alta) até o local em que é consumida (concentração baixa) [LR3(2012), 
p. 224, eixo III]. 
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Os exemplos expostos faz-nos relembrar um dos os três conjuntos de competências propostos 

nos PCNs, o de “contextualizar social ou historicamente os conhecimentos” (BRASIL, 2006, p. 15). 

Assim, ressaltamos que a história da ciência deve ser articulada e contextualizada de forma que 

possam promover no aluno compreender conhecimentos sobre o processo de desenvolvimento do 

homem na Terra.  

De certa forma é preciso entender o passado para compreender o presente e preparar-se para o 

futuro. Santos (2006)vem afirmar que a ausência de considerações históricas da Botânica nos 

currículos da modalidade do Ensino Médio é um fator que acrescenta o distanciamento entre 

conhecimento científico e o interesse do aluno. 

Entendemos que a contextualização histórica pode ser o início de estreitar os tais 

conhecimentos ao cotidiano do dia a dia do educando. Trata-se, portanto de fazer o “elo de ligação” 

do homem com a natureza, não de forma utilitarista degradadora, mas à partir dai, compreender as 

relações de interdependência entre os seres vivos e a natureza, como, também promover 

conhecimentos ligados a subsistência e na promoção da não degradação doa recursos naturais. 

Na categoria que compreende oaspecto ecológico, buscamos elencar o que os autores 

mencionam sobre os fatores ambientais, que propiciam a conservação e preservação das plantas de 

modo geral.  

As obras analisadas, quando apresentam conteúdos sobre a polinização, em seguida, 

mencionam as características atrativas da flor como a corola vistosa e a glândula odorífera, que 

beneficiam o processo ecológico de polinização, quando feito por animais.  

Vejamos alguns trechos de cada obra nos seguimentos a seguir: 

As plantas desenvolvem diversas adaptações à polinização. Plantas polinizadas pelo vento, 
como as gramíneas, possuem flores pequenas e discretas, sem nenhum tipo de atrativo. 
Geralmente ela não tem perianto ou este é pouco atraente [...] essas flores produzem grande 
quantidade de pólen e têm estigmas desenvolvidos, o que aumenta as chances de polinização. 
Flores polinizadas por animais geralmente têm características que atraem polinizadores, como 
corola vistosa, glândulas odoríferas e produtoras de substâncias açucaradas (nectários) [...] Um 
inseto polinizador, à procura do pólen comestível, impregna-se com o pólen fértil, 
transportando-o de uma flor para outra [AM2(2009), p. 168, eixo I]. 

Plantas angiospermas:  
Flores polinizadas por animais geralmente têm características que atraem os polinizadores, 
como corola vistosa, glândulas odoríferas e produtoras de substâncias açucaradas (nectários). 
Seus estigmas costumam ter tamanho reduzido, e a quantidade de pólen produzida nos 
estames é relativamente pequena. Há flores que produzem dois tipos de estames, um com grãos 
de pólen férteis, mas pouco atraentes, e outro com pólen atraente e comestível. Um inseto 
polinizador, à procura do pólen comestível, impregna-se com o pólen fértil, transportando-o de 
uma flor para outra [AM2(2012), p. 135, eixo I]. 

Ao contrário dos grãos de pólen das gimnospermas, que só podem ser transportados pelo 
vento, os das angiospermas podem ser transportados também por animais, dependendo da 
espécie de planta [LRU(2009), p. 244, eixo I]. 
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Ciclo de vida das gimnospermas: 
Em determinada época do ano ocorre a polinização: os grãos de pólen são liberados dos 
estróbilos microsporângiados e transportados pelo vento, podendo cair na micrópila do óvulo. 
Esse tipo de polinização pelo vento éanemofilia (do grego: ánemo = vento; filia = afinidade ou 
phílos = que agrada), [LR3(2012), p.157, eixo II]. 

 

No assunto dispersão dos frutos e das sementes observamos que normalmente os autores 

apresentam informações similares, nas obras analisadas. Assim, associamos esses trechos na 

categoria do aspecto ecológico, por entender que esta é uma ação natural muito benéfica que abrange 

a dispersão das sementes pelo vento, na Figura 11: 

 

Figura  11 - Frutos (categoria aspecto ecológico). 

 

 

 

AM2(2012), p. 140, eixo I. 

  

Na figura 12, o livro de LR3(2012) os autores apresentam o assunto dispersão dos frutos e das 

sementes que podem ocorrer pelo vento (anemocoria), por meio dos animais (zoocoria) ou pela água 

(hidrocória). Vejamos na sequência: 
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Figura  12 - Dispersão dos frutos e das sementes (categoria aspecto ecológico). 
 

 

 

Fonte: LR3(2012), p. 204, eixo II. 

 

 A seguir, na mesma obra didática, identificamos na questão 15 (Figura 13) que reporta ao 

aspecto ecológico quando menciona a utilização da abelha na produtividade da lavoura. Essa 

questão é interessante, pois propicia ao aluno conhecimentos benéficos na lavoura aos conceitos 

botânicos. 
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Figura  13 - Questionário sobre a agricultura e abelhas (categoria aspecto ecológico). 
  

  
 

Fonte: LR3(2012), p. 177, eixo I. 
 

A questão 98 (Figura 14) os vegetais são apresentados como bioindicadores de concentração de 

certos nutrientes no solo, vejamos: 

 

Figura  14 - Questionário sobre os vegetais bioindicadores (categoria aspecto ecológico). 
 

 
 

Fonte: AM2(2009), p. 260, eixo III. 
 

A questão 1(Figura 15) propõe ao estudante  marcar a opção correta sobre a solução 

adequada para a técnica de hidroponia. Esse aspecto é positivo, pois essa técnica propicia as plantas 

crescem em um ambiente controlado, onde todas as necessidades das plantas são supridas na 

quantidade da solução e momento correto, não causando danos ao meio ambiente. 

 



92 

Figura  15 - Questionário sobre a hidroponia (categoria aspecto ecológico). 
 

 
 

Fonte: LRU(2009), p. 280. 

 

O texto seguinte, de LR expõem informações sobre a madeira e a formação dos anéis de 

crescimento e explica a variação das condições ambientais e a temperatura como fatores que 

influenciam nas taxas de crescimento e espessura da planta (Figura 16).  

 

Figura  16 - Texto sobre a madeira. (cat. aspecto ecológico). 

 

 
 

Fonte:LR3 (2012), p. 192 (Eixo II). 
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Aspecto positivo, uma vez que, as plantas para o seu crescimento e desenvolvimento depende 

da luz do sol, do dióxido de carbono, do ar, da água, dos sais minerais extraídos do solo que 

possibilitam a existência da vida na Terra, portanto, “as plantas são essenciais à sobrevivência de 

nosso planeta – para sua ecologia, pela biodiversidade e seu clima” (RAVEN 2014, p. 58). 

Foram identificados, também, trechos que sinalizam a importância das plantas como ser vivo e 

os que remetem a categoria dos aspectos sensoriais (sensibilidade, aroma, sabores e cores), na 

introdução dos assuntos de botânicos nos livros de AM2(2009) e LR3 (2012).  

 O exemplar de AM, por exemplo, descreve a importância das plantas no processo evolutivo e 

para a existência da humanidade, bem como, a importância alimentar, da luz solar e das reserva 

nutritivas que são formados pelas plantas. 

Se as planta não tivessem ocupado os continentes, não estaríamos aqui hoje. Se elas 
desaparecessem, nossa sobrevivência e a de milhões de espécies animais, ficaria seriamente 
ameaçada, pois nos alimentamos, direta ou indiretamente, de plantas. Ao comermos pão, arroz 
e batata, por exemplo, os mais tradicionais alimentos da humanidade, estamos ingerindo 
substâncias orgânicas que as plantas produzem por meio da fotossíntese. Mesmo quando 
comemos um ovo ou um bife, estamos ingerindo energia que as plantas capturam 
originalmente da luz solar: as substâncias orgânicas que formam o corpo dos animais são 
produzidas a partir de vegetais que eles ingerem como alimento. 
Neste capítulo, apresentamos as principais características das plantas e sua história em nosso 
planeta. A estratégia de sobrevivência desenvolvida por esses organismos ao longo de sua 
evolução nos mostra a incrível capacidade de adaptação na vida, [AM2(2009), p. 136, eixo I]. 

 

A seguir, na mesma obra, os autores iniciam os assuntos botânicos com um questionamento 

introdutório “Por que estudar as plantas?" assim, discorrem sobre as espécies de plantas com 

propriedades medicinais e mesmo tóxicas que ainda não foram estudadas (Figura 17).O mesmo texto 

discorre sobre os grandes prejuízos provocados pela devastação da vegetação: o desparecimento de 

toda essa flora farmacológica, farmácia natural ealerta que o desmatamento não é prejudicial apenas 

porque destrói espécies de plantas utilizadas na farmacologia, pois esse não é o único motivo pelo 

qual as plantas devem ser estudadas.  

No capítulo 6, do LD de AM2(2012) p. 166, os autores apresentam uma página multimodal, 

composta pela interação homem e meio ambiente onde são apresentados pequenos textos 

informativos sobre: a sombra da árvore e água fresca (a árvore e seus benefícios como a relação da 

vegetação e as condições climáticas; a sombra das árvores (como proteção e redução dos impactos 

dos ventos); sistema radicular (as raízes que contribuem para estabilizar o solo, evitando a erosão); 

conforto térmico (a copa da mangueira que modifica a temperatura e a umidade ao redor 

promovendo a sensação de conforto para as pessoas); a água que vem da floresta (informa que 3,8 

trilhões de metros cúbicos de água, exalados da floresta amazônica, sejam levados a região sul do 
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continente) e a arborização urbana (áreas arborizadas de um parque chegam a reduzir a temperatura 

ambiental em um raio de 4 quilômetros). 

 
Figura  17 - Texto Por que estudar as plantas (categoria importância das plantas). 

 

 
Fonte: LR3(2012), p. 141, eixo I. 
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Julgamos que tais informações são interessantíssimas, pois, a árvore representa todas essas 

importâncias exaltadas no texto. No entanto, essa informaçãopode possibilitar passar uma 

informação voltada ao aspecto utilitarista, termo já discutido anteriormente.  

Identificamos trechos sobre a importância das plantas que expressam os valores nutritivos e a 

cor vistosa, bem como, perfumadas dos frutos para alimentação: 

Frutos carnosos são, em geral, coloridos, vistosos e muitas vezes perfumados. Isso sinaliza aos 
animais, inclusive aos seres humanos, a presença de alimento disponível. Ao comer o fruto, o 
animal libera as sementes e as dispersa pelo ambiente [AM2(2012), p. 139]. 

 
O endosperma é um tecido exclusivo das angiospermas. Em algumas angiospermas, o 
endosperma é digerido pelo embrião antes de a semente entrar em dormência. O endosperma 
digerido é transferido e armazenado geralmente em cotilédones, folhas embrionárias que se 
tornam, assim, ricas em reservas nutritivas. Isso ocorre, por exemplo, em feijões, ervilhas e 
amendoins [LR3(2012), p. 162, eixo III]. 

 

SegundoSalatino e Buckeridge (2016, p. 185) para “minimizar os efeitos do distanciamento das 

pessoas em relação às plantas, um recurso é a referência a espécies que tiveram notável influência na 

história das nações e ainda têm grande importância ornamental, medicinal e econômica”. É muito 

importante na introdução dos assuntos sobre as plantas ressaltar a sua importância, esse fator poderá 

promover ao educando valorizar os vegetais de forma a estabelecer relações de interessee o “por 

quê” de estudar as plantas em sua vida.  

Extraímos como exemplo um pequeno texto introdutório no livro de LR sobre o estudo das 

plantas em diferentes ambiente brasileiros, como por exemplo, o cerrado (Figura 18). Acrescenta 

sobre a projeção do fogo no mesmo ambiente como fator positivo. E, na sequência apontam 

questionamentos interessantes que podem elevar o estudante a reflexões sobre a prática do fogo e 

suas possibilidades de regeneração, bem como, propicia conhecimentos sobre a origem da cortiça e a 

madeira, a germinação do feijão, as fibras alimentares e os frutos usados para alimentação. 

Para Primack e Rodrigues (2001) a abordagem para proteger a diversidade é melhorar a 

condição humana mudando os valores fundamentais da sociedade materialista. Assim, se a 

preservação do ambiente naturale a manutenção da diversidade natural, se tornassem pontos crucias 

em valor fundamental pela sociedade, provavelmente a redução do consumismo seria muito menor.   

Para esses autores, os argumentos éticos podem ser apresentados como argumento em 

proteção de todas as espécies, independente de seu valor econômico, ou seja, proteger as espécies 

raras, como também, as espécies sem nenhum valor econômico. Utilizar os recursos de maneira 

sustentável, não causando danos as espécies e nem nas comunidades. 
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Figura  18 - Texto introdutório "a ação do fogo na vegetação" (categoria importância das plantas). 

 

 
Fonte: LR2(2012), p. 181, eixo II. 
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Outro fator interessante, também, é notarmos que sensorialmente as plantas fazem um bem 

enorme para nossa alma.  Isso, só é possível se pudermos perceber em nossa volta os ambientes que 

nos proporcionam a isso, como: os jardins, os campos, as áreas verdes que utilizamos como forma de 

lazer e entretenimento (RAVEN, 2014). 

Quando se evidência nos textos didáticos aspectos valorativos em relação aos benefícios das 

plantas, alertando, também, os aspectos de conservação em relação ao consumo pode propiciar evitar 

a “cegueira botânica”, que segundo Santos (2014) se traduz na incapacidade das pessoas em perceber 

ou notar as plantas em sua volta, ou seja, dificuldades em relacionar a Botânica no cotidiano.  

Os livros analisados abordam sobre a importância aquisitiva evolutiva das angiospermas, as 

partes que a compõem (frutos, flores, raízes, caules etc.), porém não discutem profundamente a sua 

importância no contexto socioeconômico e socioambiental, no sentido de despertar discursões sobre 

consumo consciente. 

Para Salatino e Buckeridge (2016, p. 185) o valor econômico das plantas é notoriamente 

evidente, pois, as mesmas são muito importantes na alimentação da civilização hoje em dia, como o 

trigo, o arroz, o milho,o feijão e a soja, no entanto, “a maioria dos jovens no Brasilconhecem essas 

plantas apenas como produtos encontrados nas prateleiras desupermercados”. 

Foramidentificados vestígios nos conteúdos teóricos sobre a categoria inicial prevenção e 

preservação dos recursos naturais, no entanto, incipiente de contextualização e problematização 

sobre o uso excessivo e medidas de prevenção dos recursos naturais. 

Identificamos a presença de gráficos no livro de AM2(2012) que representam o percentual das 

espécies de grandes grupos de plantas, por exemplo, na Figura 19: 
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Figura  19 - Representação gráfica que representa o quantitativo da espécie estudada 
 (categoria preservação dos recursos naturais). 

 

 
Fonte: AM2(2012), p. 114, eixo III. 

 

O exemplar de LR3(2012) apresenta, também, o quantitativo dos grandes grupos, temos como 

exemplo, o quantitativo das angiospermas cerca de 235.000 espécies, a seguir: 

O surgimento dos frutos protegendo ainda mais as sementes foi outra condição que garantiu 
grande eficiência na dispersão dessas plantas no ambiente terrestre. Atualmente, as 
angiospermas correspondem ao grupo de plantas com maior diversidade: cerca de 235.000 
espécies. Ocorrem em ampla diversidade de hábitats, possuindo desde espécies aquáticas, 
inclusive marinhas, até plantas adaptadas a ambientes áridos [LR3(2012), p.158, eixo I]. 

 

Aspecto positivo, visto que o aluno pode ter uma compreensão sobre o percentual das espécies 

no mundo atual, possibilitando demonstrar e discutir a degradação e dizimação de muitas espécies e 

os fatores que influenciaram nessa problemática. 

No exemplo a seguir, o livro de LR apresenta as características e a imagem do samambaiaçu, 

uma espécie de pteridófita que forma o xaxim (Figura 20). Ao mesmo tempo descreve sua 

importância ornamental e, acrescenta que o uso irracional deste recurso natural tem diminuído seu 

estoque na natureza, levando a proibição no uso da espécie. Vejamos: 
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Figura  20 - Extinção do xaxim (categoria preservação dos recursos naturais). 
 
“As samambaias arborescentes podem apresentar, na base de seus troncos eretos, uma 
trama de raízes adventícias (raízes que partem do caule), que podem alcançar grande 
volume. Essa trama é conhecida popularmente por xaxim, muito utilizado na fabricação 
de vaso para diferentes tipos de plantas ornamentais. O uso irracional desse recurso 
natural tem provocado a diminuição dos estoques naturais das espécies formadoras de 
xaxim e, por isso, o uso de xaxim está proibido.” 
 

 
 

Fonte: LR3 (2012), p. 153, eixo I. 

Essa informação é um ponto positivo, isso por que, pode elevar o estudante a discutir a ação 

antrópica e o interesse econômico e suas consequências sobre os recursos naturais, podendo 

questionar se ações como essas são benéficos ou não. Questionamentos assim, podem ser associados 

as ideias de Reis (2000, p. 120) de que a “educação para a cidadania deve aproveitar as 

potencialidades de desenvolvimento moral” e refletir sobre o respeito, a tolerância, a justiça e a 

solidariedade, promovendo a reflexão crítica sobre o uso desenfreado dos recursos de forma em 

geral. 

No mesmo eixo temático, foi detectado nas atividades propostas, na questão 11 (Figura 21), 

que aborda sobre a formação de um lago artificial por uma hidroelétrica. Mas, para isso uma área de 

floresta precisa ser encoberta e propõem que toda madeira deve ser retirada por causa da 

decomposição deste material podendo causar danos nas turbinas. Sendo que, as opções de respostas 

são para identificar o gênero de uma planta aquática. Vejamos a seguir: 
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Esse aspecto é positivo, pois compreende o conteúdo conceitual de botânica. Entretanto, o 

questionamento introdutório tornar-se-á mais interessante suscitando discussões na sala de aula, de 

modo a gerar reflexões sobre a perda da diversidade contida na floresta, no local de inundação. 

Problematizar a ocorrência da ação ambiental, quais os danos para o meio com essa ação, quais 

perdas vegetativas? 

Ainda na atividade complementar (Figura 22), na questão 1, tem-se  a extração da fava se for 

colhida de modo a não prejudicar as árvores, para atender o mercado, poderá ser prejudicial para 

não correr risco de extinção das mesmas.  

Na sequência, da mesma atividade, a questão 2 expõe os conhecimentos científicos na 

reprodução de insetos e seus vetores e, em seguida, expõe que essa medida poderá causar problemas 

ambientais no que se refere ao processo de polinização que os insetos realizam: 

 

 

Figura  21 - Questionário sobre a construção de uma hidrelétrica 
 (categoria preservação dos recursos naturais). 

 

 
 

Fonte: LR3(2012), p. 179, eixo I. 
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Figura  22 - Questionário sobre problemas ambientais 
(categoria preservação de rec. naturais). 

 
 

 
Fonte: LR3(2012), p. 241, eixo III. 

 

O questionário na figura 23(questão 112) é interessante, pois propõem que o aluno pesquise 

informações sobre a destruição das floretas e questiona como o Brasil tem encarado o problema. É 

um meio de proporcionar a investigação e promover ao educando ampliar seus conhecimentos em 

relação ao problema em questão. Entender o processo e conhecer os meios e soluções que o país 

desencadeia, saber sobre as leis no combate ou na promoção de reverter esse problema ambiental é 

fator preponderante que o aluno deve obter. 
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Figura  23 - Questionário sobre a destruição das florestas no Brasil 
(categoria preservação dos recursos naturais). 

 

 
Fonte: AM2(2009), p. 185, eixo I. 

 

Outro trecho, interessante destacado do assunto das pteridófitas do exemplar de 

AmabiseMartho (2012) é sobre a importância ornamental e as relações ecológicas mencionados na 

Figura 24. As epífitas são espécies que vivem sobre outras plantas sem parasitá-las (Salvinia molesta) e 

plantas invasoras causadoras de problemas ambientais (Pteridiumaquilinum) originária do Brasil e 

introduzida na África pela ação antrópica, vejamos a seguir: 
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Figura  24 - Pteridófita causadora de problemas ambientais 
(categoria preservação dos recursos naturais). 

. 

 
 

Fonte:AM2(2009), p. 148, eixo I. 
 

As espécies introdutórias tendem a adaptar-se ou não em determinado ambiente, esse fator 

depende da adequação as necessidades da espécie ao meio, porém, quando o ecossistema favorece 

aspectos positivos para seu desenvolvimento, as mesmas conseguem se instalar e crescer em 

“abundância às custas das espécies nativas” (PRIMACK e RODRIGUES, 2001, p. 123). 

Entretanto o homem corrobora pra esse processo, isso porque, a “extensão geográfica de 

muitas espécies é limitada por barreiras climáticas e ambientais à sua dispersão” (p. 121) e, devido à 

ação antrópica, esse padrão de isolamento foi alterado pelos humanos transportando espécies pelo 

mundo desde os tempos pré-industriais (PRIMACK e RODRIGUES, 2001). 

É interessante discutir sobre os problemas que permeiam a extinção de muitas espécies, como 

por exemplo, a introdução de espécies exóticas. Pois, muitos são os fatores que colaboram para a 

extinção das mesmas.  

Dessa maneira, transformar a sala em um espaço de debates serve para praticar atos da 

cidadania ativa aos estudantes, podendo promover uma perspectiva crítica comunitária que está 

centrada na proposta da matriz tripartida “Educação através da cidadania” (SANTOS, 2004), já 

explicita no referencial teórico. 

Segundo Primack e Rodrigues (2001) a extinção de espécies é, geralmente, causada pela ação 

antrópica, tais como: destruição, fragmentação, degradação do habitat (incluindo poluição), super-
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exploração das espécies para uso humano, introdução das espécies exóticas e aumento de ocorrência 

de doenças (PRIMACK e RODRIGUES, 2001, p. 82). 

Nessa perspectiva, há “urgência de ações para sua conservação”, para isso torna-se necessário 

“proteger a vida não é somente uma premissa ética, mas uma necessidade essencial do ser humano” 

(PAVAN-FRUEHAUF, 2000, p. 15). 

De forma semelhante acontece quando mencionam os conteúdos conceituais sobre as plantas 

sua utilidade na agricultura, também, relacionados aos conhecimentos genéticos. Foram identificados 

fragmentos de mensagens informativas sobre homem e planta no assunto de reprodução assexuada, 

ciência e tecnologia plantas transgênicas e propagação das espécies: 

Algumas variedades de plantas são anãs por não produzirem uma giberelina responsável pelo 
crescimento do caule. Por exemplo, uma linhagem de ervilha-anã, a mesma usada pelo 
geneticista Gregor Mendel em seus experimentos clássicos sobre hereditariedade, não possui 
giberelina GA, apesar de possuir outras giberelinas [AM2(2012), p. 182, eixo III]. 
 
A reprodução assexuada mantém o patrimônio genético constante ao longo das gerações e, em 
função disso, é um mecanismo muito empregado na agricultura para produzir grandes 
quantidades de um tipo de planta, mantendo suas características de interesse comercial. 
Para isso o ser humano desenvolveu vários mecanismos de propagação vegetativa, dos quais os 
mais importantes são estaquia, mergulhia, alporquia e enxertia [LR3(2012), p. 166 e LRU(2009), 
p. 246], (Eixo I). 
 
[...] Pesquisas recentes, em que se comparam seqüencias de DNA para estabelecer o parentesco 
evolutivo entre as espécies, dão respaldo às classificações que separam algas de plantas 
[AM2(2009), p. 137]. 
 
Atualmente, uma técnica cada vez mais utilizada é a da propagação vegetativa por cultura de 
tecidos. Teoricamente qualquer célula nucleada da planta que não esteja envolta por parede 
celular espessa é potencialmente capaz de regenerar um organismo inteiro. Em função dessa 
característica, diz-se que as células vegetais são totipotentes (totus = inteiro) [LRU(2009), p. 247]. 
 

Segundo Raven (2014) a importância da Botânica, no nosso dia a dia, deve-se à evolução da 

engenharia genética. Essa evolução ou melhoramento foram desencadeados, por conta do crescente 

estudo sobre as plantas, juntamente, com o avanço tecnológico, que nos trouxe como resultados: 

resistências de espécies (contra as doenças e pragas), produção de vacinas, fabricação de plásticos 

biodegradáveis, tolerância em solos ricos em sais e outros benefícios.  

No entanto, nos conteúdos teóricos predominam a utilidade das plantas de forma infinita, 

essas questões devem ser discutidas levando em consideração assuntos éticos sobre o tema 

transgênicos, por exemplo.  

Em relação a esse problema, Preto (1995) diz que a natureza é posta nos LD como algo que 

servirá de forma manipuladora e como fonte interminável de benefícios para homem. As atividades 

humanas são responsáveis pela excessiva devastação dos recursos naturais, dai surgiu a necessidade 

de preservar o meio em que se vive.  
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Segundo Esteves (2011, p. 28), atualmente, “preservar o meio ambiente é um dos três pilares 

do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção 

ambiental” Metas estabelecidas de Desenvolvimento do Milênio (MDM). 

Assim, o mesmo autor, vem afirmar que as plantas formam o maior componente de 

ecossistemas do planeta, por essa razão toda a vida terrestre depende das plantas como fonte de 

energia e oxigênio. Os vegetais são importantes, também, no processo na cadeia alimentar 

(compostos por produtores, consumidores e decompositores), no processo de fotossíntese 

equilibrando o ambiente atmosférico, na sintetização de aminoácidos e diversos outros componentes 

para o metabolismo, a fixação do dióxido de carbono (p. 32). 

Sintetizando essa etapa, passaremos a discutir informações interessantes contidas nos textos 

complementares nas obras analisadas. 

 

5. 2 – Análises dos textos complementares 
 

Foram analisados um total de oito textos, isso porque as obras de LR possuem textos repetidos 

nos eixos II e III nos exemplares de 2009 e 2012 . E, o livro de AM de 2012, por não apresentarem 

textos no final dos capítulos de botânica nos eixos I e II.Nos textos analisados foram identificadas 

várias categorias iniciais, reagrupadas nas categorias finais do utilitaristarismo e a responsabilidade 

socioambiental. Por essa razão, os mesmos foram analisados separadamente. 

Identificamos que as obras de LR possuem maior quantidade de textos em relação aos 

exemplares de AM. Para organizar nossos dados, resolvemos analisar os textos de acordo com cada 

eixo temático, previamente estabelecidos anteriormente, advindos da leitura dos conteúdos didáticos 

de botânica.  

Assim, esta seção está dividida em três tópicos: 5.2.1 - Eixo I: Evolução e classificação das 

plantas, 5.2.2 - Eixo II: Morfologia e histologia das plantas angiospermas e o 5.2.3 - O Eixo III: 

Fisiologia das angiospermas. 

 
5.2.1 - Eixo I: Evolução e classificaçãodas plantas 
 

Neste eixo, foram analisados três textos, sendo que um deles pertence a obra de Amabis 

eMartho 2009 e, dois destes, contidos nas obras de Lopes eRosso 2009 e 2012. 

 O texto 01 - “As plantas antigas e a formação do carvão” do exemplar AM2(2009) na página 

180, aborda sobre a importância das plantas primitivas no período carbonífero, onde cinco grupos de 

plantas fizeram parte do processo de formação do carvão. Ressalta que os grupos extintos eram parte 
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de uma grande floresta e descrevem, também, o processo de decomposição natural do material 

vegetal acumulado em carvão (combustíveis fósseis).  

Ressalta a importância da história e evolução dos grupos de plantas (já extintos) para a 

formação dos grandes depósitos de carvão no planeta. Acrescentam informações sobre a extinção de 

alguns membros desse grupo, abordam sobre as condições climáticas favoráveis no período 

Carbonífero, explica o processo anaeróbico como fator importante no processo de decomposição. No 

entanto, não adverte sobre a exploração excessiva, ou mal uso deste recurso e nem sobre o processo 

de poluição. 

Vejamos alguns trechos que sinalizam as categorias dos aspectos econômicos, utilidade, 

problemas ambientais, aspectos ecológicos, aspecto de familiaridade, aspectos históricos destacados 

em negrito, respectivamente e de acordo com as categorias: 

“[...] O carvão é usado também na siderurgia, para a produção de ferro e de aço empregados na 
fabricação de máquinas e outros itens. Embora seja extraído da terra como um mineral, o carvão 
não é um mineral como o ouro ou o alumínio, mas um material orgânico, formado a partir de 
restos de plantas antigas” (1º parágrafo); 
 
“[...] os outros dois grupos importantes na formação do carvão mineral foram as 
pteridospermas, hoje já extintas, e as gimnospermas primitivas.” (2º parágrafo); 
 
“O Carbonífero, o clima era quente e as plantas podiam crescer durante todo o ano, graças às 
condições climáticas favoráveis” (4º paragrafo); 
 
“Os restos dessas enormes plantas submergiam no terreno pantanoso, sem ser completamente 
decompostos [...]” (5º parágrafo). 

 
O texto tem predominância informativa associado a importância histórica e o processo 

evolutivo havendo uma correlação com o eixo temático. Nota-se, que as palavras: usados, extraídos, 

extintos e a importância, dentre outras, estão no decorrer do texto sinalizando a utilidade das plantas 

para a formação do carvão. Cita a palavra extinção de algumas espécies, mas não aprofunda 

discussões sobre essa problemática, que ocorre gradativamente hoje me dia. 

O assunto “extinção” pode e deve ser discutido em grupo, como por exemplo, as perturbações 

em massa causadas pela ação antrópica têm alterado, degradado e destruído muitas espécies 

levando-as ao ponto de extinção. Assim, as maiores ameaças são: destruição, fragmentação, 

degradação do habitat (incluindo poluição), superexploração das espécies para uso humano, 

introdução de espécies exóticas e aumento de ocorrências e doenças (PRIMACK E RODRIGUES, 

2001, p. 82), já discutido anteriormente. 

O texto 02 “Impactos das plantas transgênicas no sistema de produção de alimentos” 

LRU(2009), na página 248, aborda sobre as incertezas dos produtos transgênicos (benéficos ou não), 

sobre a suficiência na produção alimentícia e o crescimento populacional, que resultaria em impactos 
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graves sobre a biodiversidade, pesquisas que conferem resultados endógenos das plantas 

transgênicas e o avanço em pesquisas sobre os aspectos exógenos e expansão dos mercados 

farmacêuticos. 

No mesmo, ocorre a presença das categorias dos aspectos econômicos, utilitarismo, práticas de 

agricultura, prevenção e aspectos que remetem a familiaridade, a seguir exemplos de trechos: 

“A palavra transgênico está cada vez mais presente no dia-a-dia dos que se vêem obrigados a 
optar pela aceitação ou não de produtos sobre os quais pouco conhecem. De um lado, há a 
promessa de um futuro ambientalmente mais saudável e de uma agricultura mais produtiva; de 
outro, a ansiedade gerada pela pouca informação acerca da qualidade dos produtos 
transgênicos e pelo medo do desconhecido, inerente a todos os seres humanos” (p. 248, 1º 
parágrafo); 
 
“Polêmicas à parte, o fato é que o Brasil terá de produzir alimentos suficientes para uma 
população duas vezes maior nas próximas décadas e isso certamente não será possível sem a 
expansão intensiva da fronteira agrícola e de migrações em massa, o que resultaria em impactos 
graves em nossa biodiversidade” (2º parágrafo); 
 
“A demanda por produtos da biotecnologia agrícola deverá aumentar significativamente em 
relação à utilização das plantas transgênicas [...]” (4º parágrafo); 
 
“[...] O que necessita ser incrementado é a discussão referente à composição dos produtos 
geneticamente modificados em relação aos produtos não-modificados” (5º parágrafo, p. 249); 
 
“Não existem evidências que possam sugerir que alimentos advindos da tecnologia do DNA 
recombinante possuam algum risco inerente. Contudo, medidas práticas devem ser tomadas, 
do ponto de vista de segurança, contra reais ou hipotéticas possibilidades de riscos [...]” (7º 
parágrafo); 
 
“[...] Destacam-se ainda as plantas transgênicas com alto teor de vitaminasE e A e outras 
vitaminas minerais, além de plantas que produzem fármacos em larga escala e baixo custo, 
como o hormônio de crescimento e a insulina. Esses são apenas alguns exemplos dos benefícios 
da utilização da tecnologia do DNA recombinante para a nossa sociedade” (8º parágrafo). 
 
� Apresentam questionamentos reflexivos: 
1. Existe algum perigo inerente em relação à utilização da tecnologia do DNA recombinante 
por si só? 
2. Seus produtos derivados podem significar algum perigo aos consumidores? (6º 
parágrafo) 
Considerando opiniões de pesquisadores favoráveis e desfavoráveis ao cultivo de plantas 
transgênicas, discuta as vantagens e desvantagens desses organismos considerando impactos 
ecológicos e produção de alimento (p. 249). 
 

O texto é muito interessante e tem caráter crítico. Discorre sobre os aspectos tecnocientíficos, 

sociais e ambientais e como tal, pode favorecer a promoção de debates em classe,podendo promover 

a reflexão sobre a tecnociência e seus impactos para o ambiente e a sociedade. Pois, propõe reflexões 

sobre os problemas benéficos e maléficos na aplicação dos transgênicos para o meio ambiente e a 

sociedade de modo geral. 

O texto 03 “Plantas medicinais” LR3(2012), p. 168, aborda sobre as substâncias contidas nas 

plantas e seus efeitos fitoterápicos usados na medicina. Fala da etnobotânica, campo que estuda a 
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utilização popular ou tradicional das plantas, a produção e o interesse mercadológico das plantas 

medicinais, alerta sobre a questão mercadologia, sobre a predominância dos produtos naturais e 

espécies nas regiões tropicais e a extinção de espécies benéficas. Predominam categorias iniciais do 

utilitarismo, valorização das plantas sensorialmente e aspectos ecológicos. Vejamos: 

 

“Os metabólitos secundários presentes nas plantas medicinais e tóxicas, responsáveis por seus 
efeitos farmacológicos, recebem o nome genérico de princípios ativos” (4º parágrafo); 
 

“[...] Neste último caso, o uso das plantas é respaldado por estudos anteriores sobre os 
princípios ativos, suas atividades farmacológicas etc. Muitas vezes o conhecimento das 
propriedades medicinais das plantas inicia-se a partir de informações obtidas da etnobotânica, 
ou seja, do estudo da utilização popular ou tradicional das plantas. Por essa razão, atualmente 
dá-se grande valor a esse campo de pesquisa botânica” (5º parágrafo); 
 
“O maior interesse econômico no uso de plantas medicinais é como fontes de princípios ativos” 
(6º parágrafo); 
 
“Grande parte da motivação pela preservação da biodiversidade se deve ao potencial que 
reside na flora ainda inexplorada cientificamente como fornecedora de novos princípios ativos. 
O interesse de países desenvolvidos em ter acesso aos recursos genéticos existentes nas plantas 
medicinais é muito grande, pelas enormes possibilidades de investimentos e retorno financeiro 
envolvidos na pesquisa e na produção de medicamentos baseados em novos produtos naturais 
[...] “(19º parágrafo, p. 170); 
 
“[...] É muito provável que neste momento estejamos eliminando da biosfera, 
irreversivelmente, várias espécies produtoras de princípios ativos que poderiam auxiliar na 
resolução de problemas de saúde de nossos descendentes” (20º parágrafo, p. 170). 
 

Conclui com o seguinte questionamento: 

� “Discuta a importância de se desenvolver nas pessoas a consciência de 
não provocar o desmatamento de florestas, levando-se em conta os fatores que 
esse desmatamento pode acarretar para a humanidade” (p. 170). 
 

Esse texto informativo foi escrito pelo prof.AntonioSalatino. Nele, o autor descreve sobre o 

princípio ativo das plantas desenvolvidas em pesquisas para o tratamento de doenças como câncer, 

insuficiência cardíaca, a senilidade, problemas vasculares e outros.  

O texto exprime sobre o interesse dos países do Hemisfério Norte e Sul, em explorar os 

recursos naturais existente em regiões tropicais, como no Brasil. E, finalmente, propõe um 

questionamento sobre a consciência de não provocar o desmatamento e as causas deste para a 

humanidade.  

Nesse sentido, Salatino e Buckeridge (2016) vem dizer que os assuntos que remetem aos 

“alimentos funcionais, plantas tóxicas e plantas medicinais são temas quedespertam muito interesse 

na população, constituindo temas convenientes para serem explorados em botânica” (p. 186). 
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Seria interessante debater em sala de aula sobre o estudo da Etnobotânica, por exemplo. Pois, 

ela tem apresentado seu valor tanto no ponto de vista cultural como biológico, “ela é necessária para 

a recuperação do conhecimento que descreve a utilização de espécies nativas uteis e exóticas para 

promover mais pesquisas sobre sua ecologia, conservação e sustentabilidade” (MARTIN 1995; 

MEDEIROS 2009; citado por SENNA-VALLE & MANZALI 2009, p. 310). Como também, discutir o 

questionamento sobre as causas do desmatamento, suas consequências e medidas de controle a esse 

problema e suscitar em sala de aula a reflexão e o pensamento crítico. 

 
5.2.2 - Eixo II: Morfologia e histologia das plantas angiospermas 
 

Neste eixo analisamos dois textos, um deles contido no exemplar de Amabis eMartho de 2009 

e o segundo texto analisado pertence a obra de Lopes eRosso que está presente nos exemplares de 

2009 e 2012, no mesmo eixo.  

O texto 04 “Legumes e verduras” do livro de AM2(2009) na página 218 tem caráter 

informativo sobre legumes e verduras usados na alimentação e, como tal, cita os nomes populares e 

científicos, bem como, abordam alguns ancestrais de leguminosas. Exprime sobre a história dos 

alimentos utilizados no Oriente Médio (rabanete), a domesticação da abóbora (gênero Cucurbita) na 

América e etc. Um texto eclético sobre a história de alguns alimentos e suas localidades de origem e 

finaliza com a história de Napoleão na produção do açúcar da beterraba, na época de bloqueio 

continental.  

Assim, predominam categorias como: aspectos de familiaridade, utilitarismo, agricultura, 

história e econômicos. Vejamos alguns trechos: 

“Legumes e verduras! Essas palavras não têm significado botânico preciso com relação a 
plantas alimentícias, e quase todas as partes da planta são usadas como legumes ou verduras: 
raízes (cenoura e beterraba), caules (batata comum e aspargos), folhas (espinafre e alface), talos 
das folhas (aipo e acelga), brácteas (alcachofra) [...] (1º parágrafo)”; 
 
“[...] Resultados notáveis têm sido obtidos pela agricultura experimental na melhoria dos tipos 
de tomates nos últimos anos. Um desses resultados foi aobtenção de formas com características 
especiais, possibilitando a colheita mecanizada” (6º parágrafo); 
 
“[...] A berinjela, uma espécie de gênero Solanum, ao que parece surgiu na índia e, como 
ocorreu com o tomate, foi vista com desconfiança ao chegar à Europa [...]” (7º parágrafo). 
 

Assim, o mesmo texto tem correlação com o tema morfologia, pois discorre sobre os legumes e 

verduras usadas na alimentação e a origem de alguns alimentos,possibilitando discutir a grande 

produção alimentícia mecanizada na produção de grãos e suas vertentes, como o grande desperdício 

de alimentos e a fome, que, ainda nos tempos atuais acontece no Brasil e no mundo. 
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O texto 05 “Plantas tóxicas” contidos nas duas obras LRU(2009), página 267 e LR3(2012), 

página 205, abordam sobre os meios de intoxicação causados por determinadas plantas de uso 

doméstico(ornamental) e raízes como a mandioca (comestível). Vejamos: 

“Assim, é importante conhecer as plantas tóxicas que mais comumente são causa de intoxicação 
em seres humanos. Vale a pena também acrescentar que nenhuma planta agride o ser humano. 
Ao contrário, ele é invariavelmente o agente agressor. A planta simplesmente utiliza seus 
recursos para tentar resistir aos ataques dos quais frequentemente é vitima” (3º parágrafo); 
 
“[...] um exemplo corriqueiro é o feijão, que precisa ser cozido para inativar certas proteínas 
tóxicas da semente” (4º parágrafo); 
 
“Certas variedades de mandioca acumulam quantidades muito maiores de linamarina: são as 
chamadas mandiocas-bravas” (6º parágrafo); 
 
“A comigo-ninguém-pode é uma das plantas mais perigosas no ambiente doméstico, pois é 
capaz de provocar uma reação muito intensa e de extrema gravidade a partir da simples 
mastigação de pequenas porções da folha. Portanto, é muito importante ensinar isso às crianças 
e mantê-las sob vigilância para evitar eventuais acidentes com intoxicação” (17º parágrafo); 
 
“As flores das duas plantas são vistosas, o que aumenta os riscos de exposição especialmente 
para crianças. Estas ocasionalmente se intoxicam ao tentar sugar o néctar do tubo da corola 
dessas flores” (19º parágrafo); 
 

O texto é interessante, informativo e tem caráter crítico, pois, nele inicialmente adverte que o 

homem é o principal agente agressor das plantas, podendo elevar essa discussão na classe para as 

causas e consequência das ações antrópicas em relação ao uso dos recursos naturais, fator já 

mencionado anteriormente. 

 
5.2.3 - O Eixo III: Fisiologia das angiospermas 
 

Foram analisados três textos, sendo que dois destes pertencem ao exemplar de Amabis 

eMartho 2009 e 2012 e, o terceiro pertence a obra de Lopes e Rosso de 2009 e, repetido no LD de 2012 

dos mesmos autores. 

O texto 06 “Plantas fluorescentes sinalizam o estresse”, do livro AM2(2009) p. 254 aborda 

sobre conhecimentos científicos na engenharia genética e seus benefícios para evitar o estresse das 

plantas, que geralmente são causados pelo vento ou pelo toque. Descreve que os Cientistas ingleses 

modificaram plantas tornando-as capazes de produzir uma leve fluorescência azul celeste quando 

estressadas.  

O mesmo aborda a presença de muitas categorias, são elas: aspectos ecológicos, genéticos, 

prevenção, problemas ambientais, familiaridade agricultura e econômico. Vejamos alguns 

seguimentos: 
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“A quantidade de luz emitida indica a natureza do estresse, como a dessecação ou a exposição 
ao congelamento". Eventualmente será possível colocar assas ‘plantas indicadoras’ entre as 
normais, para atuarem como sensores biológicos. Os agricultores usariam sensores de luz 
manual para fazer a leitura do campo (1º parágrafo); 
 
“Tony Trewavas, Steve Smith e seus colegas na Universidade de Edimburgo produziram três 
tipos de plantas com gene fluorescentes de outros organismos, ativados quando a planta é 
estressada de alguma maneira, até por uma rajada de vento [...]” (2º parágrafo); 
 
“Até agora, o grupo de Trewavas transferiu o gene para plantas de tabaco, de batata e de 
Arabidopsisthaliana[...]” (5º paragrafo); 
 
“Knight diz que o grupo de Edimburgo está focalizado nos aspectos básicos da ciência, mas que 
poderia desenvolver um produto comercial se houvesse empresas interessadas” (6º paragrafo). 

 
O texto é totalmente centrado com o tema eixo e pode e deve ser discutido com os estudantes 

sobre a ação científica e o seus conhecimentos para a sociedade, pro meio ambiente e econômico. 

Podendo acrescentar informações de modo a tecer reflexões sobre os aspectos positivos e negativos 

destes conhecimentos. 

O texto 07 “Importância da adubação para a agricultura” (p. 169)AM2(2012) na seção ciência e 

cidadania apresentam a predominância das categorias: aspectos de agricultura, ecológicos, 

econômicos, utilitários, sociais, familiaridade e problemas ambientais.  

O mesmo aborda sobre a importância da adubação para a agricultura, explicita sobre a 

agricultura orgânica e inorgânica ao mesmo tempo em que adverte sobre o uso excessivo do adubo 

inorgânico causa problemas ambientais. Vejamos:  

 “Conhecimentos derivados do senso comum, aliados às novas descobertas científicas, têm 
possibilitado à humanidade aumentar significativamente a produtividade do solo e das 
culturas vegetais. Isso permite produzir mais alimentos e com mais qualidade, demandas 
importantes para as sociedades humanas, que ainda crescem em ritmo acelerado” (1º 
parágrafo); 
 
“Nos ambientes naturais, a morte e a decomposição dos seres vivos devolvem ao solo 
elementos retirados pelas plantas, o que possibilita sua constante reciclagem” (2º parágrafo); 
 
“Muitos agricultores estimulam a reposição de nitrogênio no solo com o cultivo de plantas 
leguminosas, que são deixadas para apodrecer no campo; esse processo é conhecido como 
adubação verde. As leguminosas, por viverem em associação com bactérias que fixam o 
nitrogênio diretamente do ar, incorporam quantidades elevadas desse elemento químico” (4º 
parágrafo); 

 
“Adubos inorgânicos são compostos produzidos industrialmente e que geralmente contém 
sais minerais constituídos de três macroelementos químicos: nitrogênios (N), fósforo (P) e 
potássio (K) [...] Assim, é interessante fornecer a quantidade adequada de nitrogênio para uma 
cultura de alface, por exemplo, cuja parte de interesse é a folha. Em uma cultura de tomates, 
entretanto, em que o produto de interesse é o fruto, a quantidade de nitrogênio pode ser mais 
reduzida” (5º parágrafo); 

 
“A utilização de adubos inorgânicos sem o devido conhecimento das necessidades das plantas 
e do tipo de solo pode levar a problemas ambientais. Adubação excessiva, por exemplo, pode 
acarretar a contaminação dos recursos hídricos (lagos, açudes, rios, etc.) com minerais que 
podem causar problemas à saúde humana e aos ecossistemas” (6º parágrafo); 
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“[...] Muitas regiões desérticas, apesar de terem solo fértil quanto à composição mineral, são 
pobres em vegetação porque falta água [...] Diversa regiões áridas do Nordeste brasileiro, por 
exemplo, têm produzido frutos de excelente qualidade graças aos processos de irrigação 
artificial” (9º parágrafo); 
 
“A aplicação desse conhecimento levou ao desenvolvimento de um interessante método de 
cultivo, a hidroponia, empregado na produção comercial de hortaliças” (10º parágrafo). 

 

Apresenta nove questionamentos, destes selecionamos três questões (3ª, 4ª e 5ª) que 

possibilitam o educando a ampliar conhecimentos sobre os problemas relacionados a agricultura: 

 
3.O terceiro parágrafo refere-se à adubação orgânica. Você já pensou que é possível destinar os 
restos de alimentos em sua casa para produzir adubo orgânico? Como isso poderia ser feito? 
4.O quinto parágrafo refere-se à adubação inorgânica. Quais seriam algumas de suas 
vantagens?  
5.O sexto parágrafo aponta possíveis prejuízos ambientais da adubação excessiva. Quais 
são eles? 

 

A mensagem tem caráter informativo e percebe-se um pequeno trecho que alerta de forma 

sucinta sobre o uso de adubos inorgânicos na agricultura. Pode ser discutido para fomentar, também 

o uso adequado do manejo do solo, sobre a influência climática que interfere do desenvolvimento da 

vegetação, a questão da industrialização na produção de grãos, porém, uma parcela da população 

ainda passa fome, o gasto hídrico com a irrigação e os problemas que a agricultura causam ao meio 

ambiente de forma profunda. 

O texto 08 “Um triste exemplo de conhecimento biológico mal-utilizado” LRU(2009) na seção 

“texto para discussão” (p. 280). 

A mensagem é interessante, informativa e crítica, pois expõe o problema ocorrido na guerra do 

Vietnã e aponta os benefícios e os malefícios que o conhecimento científico pode causar. Assim, tece 

críticas sobre a atitude humana no uso dos tais conhecimentos e os problemas ambientais que podem 

ocorrer não só para o homem e si, mas para os animais e o ecossistema de modo geral. Cita a 

Convenção de Armas Biológicas e Química de Genebra e expressa a necessidade de desenvolver a 

postura ética diante do conhecimento biológico. 

Predominam as categorias aspectos ecológicos, utilitarismo, aspectos genéticos, problemas 

ambientais, prevenção, menciona a ação ética, preservação, aspectos históricos e econômicos, 

vejamos: 

“Os conhecimentos biológicos, desde que bem empregados, podem possibilitar convívio 
harmônico do ser humano com os demais seres vivos e com fatores abióticos do meio. Apesar 
de muitas atitudes corretas e de esforços despendidos, isso nem sempre ocorre, infelizmente” 
(1º parágrafo); 
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“[...] Durante essa guerra, aviões pulverizaram sobre território vietnamita mais de 50 milhões 
de litros de um potente desfolhante: o agente laranja. Essa ofensiva fazia parte de uma 
estratégia de destruir não somente as plantações de arroz, base da alimentação vietnamita, mas, 
sobretudo, as extensas áreas de floresta que serviam de esconderijos aos guerrilheiros [...] O 
primeiro efeito que o agente laranja provoca é a queda das folhas, seguida da morte da planta” 
(2º parágrafo); 
 
“[...] Os resíduos da dioxina provocaram degradação ambiental intensa, contaminando solo, 
plantas, água de rios, riachos e córregos. Os seres humanos e os demais animais contaminados 
podem gerar descendentes com malformações” (4º parágrafo); 
 
“Em 1972 a Convenção de Armas Biológicas e Químicas de Genebra proibiu a produção 
estocagem de armas químicas e biológicas no mundo. No entanto, casos de desrespeito a essa 
convenção vêm sendo observadas” (5º parágrafo); 
 
“A necessidade de se desenvolver uma postura ética diante do conhecimento biológico se faz 
mais clara a cada dia. Na medida em que esse conhecimento avança, a capacidade do ser 
humano de modificar o ambiente aumenta e, embora essas modificações possam proporcionar 
muitos benefícios, elas podem também causar grandes prejuízos, quando mal utilizados” (6º 
parágrafo); 
 
� Questionamento: “Reúna-se com os colegas de grupo, discutam a respeito da 
interferência do ser humano no meio ambiente e na manipulação dos seres vivos. Depois 
troquem informações a respeito de como se pode tentar estabelecer uma relação harmônica 
objetivando a preservação do meio ambiente e dos seres vivos”. 

 
Nele foi identificado um trecho que propõem uma postura ética diante do conhecimento 

biológico, de fato, isso é necessário, pois as invenções nem sempre são benéficas ao meio. No entanto, 

essa postura ética deve ser dialogada/discutida e promovida no meio social, em escolas, nas 

comunidades e em grupos de modo geral.  

A sociedade faz parte do processo de degradação, pois o consumo é inerente ao ser humano, 

por essa razão devemos discutir assuntos éticos não somente para os conhecimentos biológicos e, 

sim, de modo geral, possibilitando suscitar a reflexão sobre o consumismo5 que tanto degradam os 

recursos naturais. 

 
5.3 – Sintetizando os resultados 
 

 Para condensar as nossas análises, retomamos os referenciais teóricos, visto que, neles 

centram-se a base conceitual sobre a formação cidadã escolarizada e os assuntos que envolvem a 

botânica, de modo a sintetizar os resultados obtidos nos conteúdos teóricos e atividades propostas e, 

posteriormente, os resultados analíticos dos textos complementares de cada eixo temático botânico. 

                                                           
5  O termo consumismo, geralmente, se refere ao exagero sobre o ato de consumir. 
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Conforme apontam Reis (2000), Rodrigues (2001), Arroyo (2001) e Santos (2004, 2005a e 2005b) 

a promoção da formação cidadã educativa deve ser propagada de forma articulada com a 

educação.Pois, nelaestá centrado o meio pelo qual as mudançasdo comportamento social ocorrem.  

Para tanto, devem ser articuladas com ações educativas, de forma conjunta, contextualizando e 

problematizando os temas relevantes sociais, ambientais, culturais e tecnocientíficosde modo a 

promover uma formação humana voltada para a solidariedade, a participação ativa, a 

responsabilidade social, desenvolver os aspectos éticos, respeito as diversidades culturais, 

democratização dos conhecimentos e tantos outras. 

No entanto, nos conteúdos teóricos e nas atividades propostas analisadas ocorrem a 

predominância de assuntos teóricos e a incipiência de assuntos que podem articular a promoção da 

cidadania, levando em consideração a proposta cidadã escolarizada apresenta neste estudo.  

A categoria final denominada de utilitarismo prevalecea frequência das categorias iniciais 

sobre os aspectos de familiaridades, as práticas de agricultura e os aspectos econômicos. Nelas, os 

conceitos mais importantes da botânica estão, geralmente, associados às práticas de utilidade das 

plantas aos aspectos econômicos eaagricultura.E, raramente, discutem os problemas ambientais, 

apenas citam em um trecho ou outro. 

Quanto à representação das categorias inicias que emergiram para a categoria final da 

responsabilidade social, identificamos os aspectos históricos em maior predominância, em seguida a 

categoria importância das plantas e, praticamente, poucas pontuações sobre a categoriade prevenção 

e preservação dos recursos naturais. No entanto, os aspectos políticos legislativos e éticos, bem como, 

assuntos quem envolvem ciência, tecnologia, sociedade, ambiente e cultura, visando uma discussão 

holística, foram praticamente incipientes. 

Nos aspectos históricos centram trechos quando mencionam alguma passagem histórica, sobre 

a genética ou mesmo no assunto evolução das plantas. No entanto, não sinalizam a história da 

botânica de forma contextualização, contribuindo para a incipiência de “considerações históricas 

sobre a Botânica” no LD, no ensino médio (SANTOS, 2006). Nesse sentido, o mesmo autor vem 

afirmar que grande parte dos LDC apresentam nos conteúdos da taxonomia uma Botânica 

memorística e decorativa, ponto negativo para congregar a promoção da educação cidadã.  

Ainda , nessa categoria final,  foram detectado trechos extraídos do conteúdos de botânica, que 

abordam sobre a importância das plantas de forma clara, nos livros de AM2(2009) e LR3(2012) e, 

suscintamente no livro de AM2(2012) e ausente na obra de LRU(2009).  

A presença de assuntos que exaltam a importãncia das plantas, é um fator positivo, pois, Silva 

et al. (2005, p. 116) ressalta sobre “a ideia de que os alunos precisam apreciar a beleza e gostar da 
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natureza para preservá-la”. No entanto, discutir a importância das plantas de forma olística, não 

levando em consideração “os determinantes sociais que interferem nesse processo e que merecem ser 

considerados”, ou seja, a “análise dos problemas ambientais não podevir descolada da análise dos 

problemas sociais” (p. 116). 

Essas discussões, segundo Santos (2005a) na proposta de educação cidadã, possibilitam 

discutir os problemas socioambientais considerando as necessicesidades sociais, politicas e culturais 

dos cidadão abrangidos de forma integrada e não fragmentada. Não é cabível considerar importante 

só o aspecto ecológico de conservação, mas discutí-lo de forma a considerar os diversos aspectos 

sociais, evitando as disciussões reducionistas. 

Portanto, constata-se que ao analisar os conteúdos teóricos e as atividades propostas, os 

assuntos seguem uma ordem sequencial de acordo com o currículo nacional, onde apresentam 

conceitos importantes sobre a botânica, porém apresentam um distanciamento entre informações, 

principalmente, no que diz respeito sobre as políticas ambientais e questões éticas, propostos pela 

promoção da formação cidadã. 

Quando o LD apresenta conceitos mais importantes sobre determinado espécie, assim, torna-

se relevante contextualizar sobre os aspectos problemáticos que permeiam determinada espécie, 

temos como exemplo, o assunto“extinção” é interessante discutir sobre pontos importantes e, como 

são aplicadas as leis contidas no código florestal ou legislação ambiental. 

 Dai surge o seguinte questionamento: como desenvolver uma educação na perspectiva 

cidadã, se os assuntos de botânica não expressam a lei ambiental, não discute questões éticas em 

profundidade, que podem e devem ser aplicadas quando acontecem problemas ambientais de modo 

geral? Como ampliar discussões e conhecimentos sobre as questões éticas e políticas se há incipiência 

de assuntos como este no conteúdo de botânica? 

Se formos considerar os conceitos botânicos analisados, o que mais se aproximam das 

dimensões para a promoção da educação cidadã, provavelmente, seria o livro dos autores Lopes e 

Rosso, volume 3 de 2012 (LR3 (2012). Pois, nele identificamosa presença de textos no início e nos 

segmentos dos conteúdos teóricos dos capítulos de botânica, geralmente, acompanhados de 

questionamentos de cunho reflexivo, que se forem destacados na leitura em sala de aula poderá 

promover discussões e possíveis reflexões críticas. 

Nos livros de Amabis e Martho (triênios de 2009 e 2012) foi percebido “um certo” cansaço na 

leitura interpretativa no momento da extração dos dados. Partindo da premissa de que o professor 

tenha um perfil tradicionalista, puramente conceituale livresco,acreditamos que a ausência de textos 
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complementares, pode causar um desgaste mental e consequentemente a perda de interesse por 

parte do aluno sobre o assunto do livro. 

Esse fator pode desencadear a “cegueira botânica” que, segundo Salatino e Buckeridge (2016) 

agravam o tédio, o desinteresse, o baixo rendimento da aprendizagem da matéria na modalidade do 

ensino fundamental e médio. Os textos, quando apresentam aspectos que remetem aos assuntos de 

familiaridade “quebram” a sequencia conteudista, podendo promover o interesse do aluno, tornando 

um ponto positivo para despertar a participação, a compreensão, a reflexão rumo a promoção da 

formação cidadã. 

Quando nos reportamos a atitudes cidadãs, torna-se necessário que os tais conhecimentos 

científicos sejam direcionados de forma problematizadora e contextualizada,objetivandoarticular os 

conteúdos com a totalidade na “realidade concreta na prática social” (SILVA, 2007, p. 244).  

Concordando com Silva (2007) a problematização no aprendizado, deve ser direcionada não 

somente para resolver problemas e, sim, no sentido de “compreender seus determinantes” a mesma 

autora salienta que a “educação faz a mediação para apropriação crítica da realidade, 

consequentemente de seus problemas, e cabe à sociedade como um todo administrar os problemas 

com inteligência” (p. 247).  

Os textos complementares contidos no eixo temático I sinalizam categorias iniciais sobre os 

aspectos de familiaridade, práticas de agricultura, aspectos econômicos e problemas ambientais 

compreendendo a categoria final do uitilitarismo. De forma similar aparecem categorias iniciais 

sobre os aspectos históricos, ecológicos, importância das plantas,aspectos genéticos e, incipiência das 

categorias que permeiam discussões sobre assuntos CTSA, a questão ética, bem como, a prevenção e 

preservação dos recursos naturais que, juntas, compreendem a categoria final da responsabilidade 

social. 

De forma em geral, os livros analisados apresentam sequencialmente os conteúdos teóricos, 

um texto no final de cada capítulo e atividades objetivas e subjetivas no final de cada capítulo, com 

exceção do livro de AM2 (2012), vejamos resumidamente em cada eixo. 

O eixo temático I compreende os assuntos sobre evolução e classificação das plantas briófitas, 

pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, o ciclo de vida e reprodução e, os mesmos, são 

contemplados em todas as obras analisadas. Para Raven (2014), entender os mecanismos do processo 

evolutivo e conhecer os diferentes tipos de espécies de organismos vivos é necessário o conhecimento 

científico sobre a área que estuda a história evolutiva da diversidade biológica e, positivamente, os 

conteúdos de botânica fazem essa transposição de conhecimentos. No mesmo eixo, foram analisados 

três textos: “As plantas antigas e a formação do carvão” AM2(2009), “Impactos de plantas 
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transgênicas no sistema de produção de alimentos” LRU(2009) e “Plantas medicinais” LR3(2012), 

sendo que, os temas textuais contemplam os conceitos deste eixo temático. 

O eixo II compreende os assuntos de morfologia e histologia das plantas angiospermas, que é 

o estudo da forma das plantas como as raízes, caule, folhas, flores e frutos, germinação das sementes, 

bem como, as partes da raiz, caule, folha, flor e fruto e o crescimento primário e secundário das 

plantas como as células e os tecidos (RAVEN, 2014). Neste eixo analisamos dois textos: “Legumes e 

verduras” AM2(2009) e “Plantas Tóxicas” LRU(2009) e LR3(2012), sinalizando que esses temas 

textuais contemplam os conteúdos do mesmo eixo, com ressalva o livro de AM2(2012), pois, não 

apresentou textos nesse eixo temático. 

O eixo III compreende a fisiologia das plantas angiospermas sobre a Fisiologia Vegetal, que é o 

estudo de como funcionam as plantas, como elas capturam e transformam a energia, crescem e se 

desenvolvem como a fotossíntese, respiração celular, nutrição vegetal, hormônios, etc.Os textos 

analisados neste eixo foram três:“Plantas fluorescentes sinalizam o estresse” AM2(2009), “A 

importância da adubação para a agricultura” AM2(2012) e “Um triste exemplo de conhecimento 

biológico mal-utilizado” LRU(2009) e LR3(2012). 

Torna-se necessário recapitular que as orientações curriculares propõem temas estruturadores 

da biologia no ensino médio sobre o conhecimento biológico, assim, o mesmo vem afirmar, que com 

o auxílio dos tais conhecimentos, os alunos podem entender a diversidade da vida e a origem dos 

problemas relacionados à biodiversidade, como também, referenciá-los em relação aos 

conhecimentos da história da humanidade desde o surgimento da vida e o futuro do planeta.  

Levando em consideração todos os aspectos, citados anteriormente, constatamos que de fato, 

os conceitos importantes de botânica são disseminados em cada eixo temático. Entretanto, os 

conteúdos teóricos e as atividades propostas analisados, são colocados de forma conceitual e 

meramente conteudista nas obras de AM3(2009), AM3 (2012) e LRU (2009), ou seja, essas afirmativas 

divergem da proposta educativa cidadã. Pois, nela não se configura a transmissão ou reprodução de 

conteúdos e, sim, a construção de conhecimentos explícitos em sua totalidade de forma 

contextualizada e problematizada. 

Nas atividades propostas, por exemplo, não há sugestões de debates ou ações de atividades 

que possibilitam o aluno a promover reflexões sobre os problemas ambientais e possíveis soluções na 

classe, na escola ou mesmo na comunidade local. Comprovando a distância entre as dimensões da 

cidadania proposta neste estudo. 

Os textos complementares são alternativas importantes que possibilitam a promoção da 

formação cidadã. Para Silva et al. (2005), Silva (2007)  e Salatino eBuckeridge (2016) produzir textos e 
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artigos interessantes sobre temas atuais relacionados à botânica é um fator que pode minimizar os 

efeitos do distanciamento das pessoas em relação às plantas.  

Esses fatores podem desencadear o interesse do estudante possibilitando, também, o que 

Sirqueira e Zimmer (2006) reportam sobre a construção do conhecimento, que são constantemente 

modificados por conta das leituras e releituras dos tais textos.  

O mesmo autor, vem dizer que a multiplicidade de sentidos contidos nos mesmos, se 

dialogados ou discutidos corretamente em sala de aula podem confrontar valores socialmente 

estabelecidos no meio em que se vive, bem como, revelar a “falsa ilusão promovida pela aparente 

melhoria na qualidade de vida, bem como os princípios de sustentabilidade” (SILVA et al., 2005) que 

são apresentados somente pelos conceitos teóricos e empíricos. 

Para Sirqueira e Zaimer (2006), Demo (2010), Lima (2012) os textos complementares se forem 

mediados visando desencadear as habilidades da leitura crítica e os níveis de conhecimentos, poderá 

desenvolver a criticidade, a autoridade do argumento, juízo de valor, autonomia, dentre outros. 

Essas são características inerentes, para a promoção da educação cidadã, pois a cidadania educativa 

deve ser conduzida de modo a promover no aluno a sabedoria do pensamento crítico, a ação, a 

participação e etc., que futuramente possa lidar com as questões socioambientais. 

Há de considerar que “o processo formativo ocorre conjuntamente com o processo de 

construção do conhecimento” (DEMO, 2010, p. 20). Assim, entendemos que os alunos do ensino 

médio possuem potencialidades físicas, intelectuais e morais para discutir e debater temas 

problemáticos sobre o contrabando das espécies nativas que ocorrem na Amazônia (a biopirataria da 

flora e a fauna brasileira), sobre a degradação dos biomas, sobre a introdução de espécies exóticas, 

sobre a utilização dos vegetais na alimentação como a mandioca, arroz, trigo e milho, neles possuem 

a metade da base energética na alimentação dos brasileiros (SILVA et al., 2005, p. 113). 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentamos nessa etapa, as conclusões deste estudo, levando em consideraçãoas análises 

realizadas,com base nos referenciaissobre as dimensões para a promoção da formação 

cidadã,buscando relacioná-la aos objetivos propostosnesta pesquisa. Para isso, torna-se necessário 

relembrar os três objetivos específicos, que tiveram o propósito de subsidiar o objetivo geral da 

presente pesquisa. 

O primeiro delesfoi identificar as coleções didáticas de Biologia mais adotadas nas redes 

públicas no Brasil, nos triênios de 2009 e 2012. O resultado deste objetivo, nos indicou que a obra 

campeã em adoção nos anos referente aos mesmos triênios foram às coleções da editora moderna dos 

autores Amabis e Martho e, em segunda colocação a editora Saraiva com os autores Lopes e Rosso. 

Essa informação é interessante para o educador, haja vista que é necessário o professor saber 

quais obras estão sendo mais adotadas para uso escolar no Brasil. Mesmo que o profissional da 

educação não utilize o LD em sua prática escolar, é de sua responsabilidade escolher o recurso 

didático mais adequado para os alunos. Pois, esses e os pais certamente o utilizarão para acompanhar 

os conteúdos e atividades em casa. 

Além disso, a escolha do LD deve ser pautada respeitando a perspectiva política pedagógica 

do professor, levando em consideração o contexto educacional, bem como a comunidade escolar. 

Assim, evitar escolher o LD sobre influência mercadológica, normalmente implantada pelo mercado 

editorial e adotar o exemplar mais adequado para promover o conhecimento sistematizado em prol 

de uma cidadania pautado em valores da responsabilidade socioambiental, conforme determina os 

critérios propostos no PNLD/PNLEM e os documentos legislativos da educação. 

O segundo objetivo específico foi proposto em identificar nos livros selecionados, os 

conteúdos de Botânica, para que pudessem ser, posteriormente, analisados levando em consideração 

as dimensões cidadãs, já mencionados no referencial teórico. 

Os exemplares analisados normalmente apresentamtrês capítulos dedicados aos assuntos 

botânicos, denominados neste estudo como eixos temáticos, são eles: I - Evolução e classificação das 

plantas; II - Morfologia e histologia das plantas angiospermas e III - Fisiologia das angiospermas. Os 

livros dos autores Amabis e Martho (2009 e 2012) da editora moderna, abordam assuntos da botânica 

no volume 2 (2º ano do Ensino Médio). Os exemplares de Lopes e Rosso (2009 e 2012) contemplam 

assuntos no volume 3 (3º ano para a mesma modalidade). 

O terceiro objetivo específico foi centrado em analisar nos conteúdos de botânica, indícios que 

promovam a formação cidadã escolarizada, para isso, torna-se relevante retomar alguns pontos 
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importantes em nosso referencial sobre a Matriz Tripartida de Santos (2004 e 2005a),em que a 

“Educação em cidadania” deve abranger conhecimentos sobre a cidadania, literatura política ou 

noções de legislação ambiental, vinculados aos problemas e práticas democráticas em salas de aula;a 

“Educação através da cidadania” tem como objetivo promover debates, a ação ativa e reflexiva e 

desenvolver o espírito cidadão por meio da experiência e participação ativa/crítica e, a terceira 

matriz “Educação para a cidadania” compreende as duas vertentes anteriores, e como tal tem como 

objetivo construir o conhecimento, a compreensão e competências e atitudes em prol de formar um 

cidadão crítico e participativo de modo planetário.  

Os exemplares de modo geral, quandoanalisados os conceitos teóricose as atividades 

propostas, ambos revelaram-nos uma visão reducionista, parcial e conteudista nas obras analisadas.  

Visto que, os conteúdos de botânica, geralmente, centram-se nos conceitos teóricos não evidenciando 

a contextualização fundamentada em conhecimento em cidadania, em politicas publicas ambientais e 

problemas e praticas pedagógicas.  

A intuição neste caso seria promover discussões e opiniões para suscitar reflexões sobre os 

temas relevantes sobre a botânica e, então, procurar praticar atos da cidadania ativa. Discutir ações 

éticas, bem como, uso de transgênicos em produtos alimentícios, a clandestinidade das plantas 

fitoterápicas que ocorre frequentemente na Amazônia e etc. 

Debater e discutir assuntos relevantes da botânica que podem ser discutidos levando em 

consideração o uso dos recursos vegetais de forma sustentável, numa visão geral, de forma a 

promover o conhecimento sobre a biodiversidade e sua conservação/preservação da vegetação e sua 

importância para a existência da vida na Terra. 

A partir daí, suscitar o conhecimento, a compreensão, competência e atitudes, valores e 

disposições e, principalmente por meio da ação incitar a participação do educando com ações na 

escola sobre os temas importantes que envolvem a Botânica, bem como, suas implicações, 

problemáticas e possíveis soluções. 

Tomamos como exemplo, o conteúdo teórico que aborda sobre a importância aquisitiva 

evolutiva das angiospermas, as partes que a compõem asfolhas, flores, raízes, caules e frutos. 

Contudo, os textos não discutem profundamente a sua importância no contexto socioeconômico e 

socioambiental, no sentido de despertar discursões, principalmente, sobre consumo consciente, uso 

adequado e conservação. 

O conceito de fotossíntese, por exemplo, é descrito nas obras analisadas, no eixo de fisiologia 

das angiospermas, normalmente, acompanhada de um gráfico de modo sucinto. No entanto, o 

mesmo assunto, não abrange a importância da fotossíntese para o meio ambiente, como por exemplo, 
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a produção da glicose e a liberação do oxigênio, o sequestro do carbono e tantos outros fatores que 

envolvem esse processo natural dos vegetais. 

Os conteúdos teóricos predominam assuntos que remetem os conceitos relevantes da Botânica, 

vinculados ao aspecto utilitarista sempre relacionado ao uso econômico. No entanto, os trechos 

extraídos dos exemplares analisados não enaltecem como deve ser mediada a utilização dos recursos 

vegetais considerando os aspectos sociais, econômicos, ambientais e políticos de forma holística, não 

contribuindo de maneira significativa com a formação da responsabilidade socioambiental. 

Conhecer os conceitos científicos tem extrema relevância na educação sistematizada. Mas, é 

preciso enaltecer os tais conhecimentos dentro de um panorama globalizante, pois, os alunos que 

temos em sala de aula hoje poderão ser: o agricultor, o político, o ambientalista e o cidadão que faz e 

fará parte da sociedade consumista, que “ainda” é muito atuante no planeta.  

Reverter essa situação problemática na forma de educar com base em conhecimentos na 

prevenção e preservação da vegetação e de todos os elementos que se inter-relacionam no ambiente e 

na biosfera é fator primordial no mundo. 

As atividades propostas nos exemplares analisados predominam atividades conceituais de 

forma objetiva e discursiva em todas as obras AM2 (2009), AM2 (2012) e LRU (2009) com exceção do 

exemplar de LR3 (2012). Pois, nele os autores apresentam, também, atividades experimentais e textos 

complementares.Nas atividades (questionários) analisadas não constatamos a promoção de debates 

que promovam a ação, a reflexão e a participação responsável na escola, na sala, na comunidade ou 

na vida de modo geral.  Identificamos muitas atividades repetidas nas obras dos mesmos autores, 

bem como, os exemplares de autores diferentes, principalmente quando explicitam questionários 

para o vestibular. 

Considerando todos os aspectos conceituais, textuais e atividades propostas analisados, foi 

detectado a predominância das palavras “usar”, “extraído”, “utilizar”, dentre outras, em todas as 

obras analisadas. Ainda, nos tempos atuais, ocorre a predominância de termos utilitarista em LD, 

pois, pesquisas realizadas há duas décadas por Pretto (1995) e, recentemente, por Pinheiro (2015) 

sinalizam que a palavra “usar” está em evidência nos tais livros, apesar dos estudos denunciarem 

esse fator problemático que diverge da formação cidadã. 

Outro importante ponto negativo detectado nos exemplares foi a limitação da quantidade de 

textos complementares nas obras AM2 (2009), AM (2012) e LRU (2009), esses possuem textos 

complementares somente no final de cada capítulo e, aspecto praticamente ausente no livro de AM2 

(2012). Pois, nele foi identificado somente um texto complementar no terceiro eixo temático 

relacionado a Botânica.  
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No entanto, encontramos nos textos complementares algumas informações interessantes que 

podem promover no estudante a criticidade. Porém, há incipiência sobre os aspectos éticos e 

legislativos, nos assuntos que envolvem a ciência, sociedade, cultura, tecnologia e ambiente, 

propostos nas dimensões para a promoção de uma educação cidadã, praticamente ausentes nos LD 

estudados. 

Levando em consideração todas as análises propostas aqui, o exemplar que mais se aproxima 

das dimensões para a promoção da cidadania educativa é o exemplar de Lopes e Rosso, do triênio de 

2012. Logicamente, esse resultado avaliativo se diverge do resultado obtido no nosso primeiro 

objetivo específico, no qual demonstra, segundo o PNLD/PNLEM, que as coleções mais adotadas 

nacionalmente é o LD de Amabis e Martho. 

Essa conclusão foi verificada com base na estrutura geral do livro contendo textos 

introdutórios sobre a importância das plantas para a vida na Terra, por conter textos intermediários 

intercalando os conceitos, por conter atividades objetivas, subjetivas e experimentais, que 

corroboram para uma melhor aprendizagem do educando.Esses aspectos são positivos, dentro da 

perspectiva da proposta da educação cidadã, pois, segundo Solatino e Buckeridge (2016) os textos e 

artigos interessantes sobre a botânica na atualidade possibilitam estreitar o conhecimento científico e 

o educando, evitando a cegueira botânica, já detectada por estudiosos atualmente. Seguindo essa 

ideia, esse fator pode despertar o interesse do aluno possibilitando a reflexão, a compreensão o 

conhecimento.  

Porém, é bom advertir que esselivro é o que mais se aproxima da formação cidadã. Há uma 

distância na promoção cidadã, pois, o mesmo carece de propostas de atividades que conduzam o 

aluno ao debate, a ação na comunidade,apresentar assuntos legislativos que envolvem o uso 

inadequado da vegetação e etc. 

Os resultados almejados neste estudo nos indicam que muito há de se fazer em prol da 

promoção da formação cidadã educativa. Como já mencionamos, anteriormente, o LD não é e nem 

pode ser o mediador no processo de ensino-aprendizagem, muito menos o principal promotor na 

formação de atitudes cidadãs, mas a escola e o professor são peças fundamentais neste processo para 

formar um cidadão crítico participativo e planetário. 

Sendo assim o professor, deve ser o agente promotor desse processo. Para isso, o mesmo deve 

superar “eventuais antipatias pessoaispor botânica e procurem aprofundar-se no assunto, busquem 

temas com osquais se sintam confortáveis, incentivem os alunos a manter contato com plantase criem 

ou adaptem atividades didáticas em laboratório e nocampo” (SALATINO &BUCKERIDGE, 2016, p. 
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192), que promovam também o debate, a discussão e a participação de aluno de forma democrática e 

digna na classe de aula. 

Aescola, por sua vez, como instituição promotora da educação cidadã deve garantir situações 

de aprendizagem de maneira construtiva em prol de uma maior participação do educando, sem 

perder de vista os direitos e deveres, a igualdade, a democracia, a dignidade, desenvolver valores 

humanitários por meio de projetos e ações, e concretizar o saber sistematizado em uma educação de 

qualidade, rumo as dimensões para a promoção da educação cidadã, de modo a garantir a 

aprendizagem significativa centrada no exercício da cidadania possibilitando ampliar os 

conhecimentos sistematizados para que se tornem cidadãos informados e atuantes  na nova geração 

(TEIXEIRA, 2000). 
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ANEXO A – Lista de distribuição total dos exemplares do triênio de 2009 (PNLD/PNLEM). 
 

 
Fonte: Porta do FNDE (http://www.fnde.gov.br/) 
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ANEXO B - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) PNLD - Ensino Médio 2010 - valores negociados. 
 

 
 

Fonte: Portal do FNDE (http://www.fnde.gov.br/ 
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ANEXO C – Lista das coleções mais distribuídas por componente curricular de Biologia em 2012 (PNLD). 

 

 
 

Fonte: Portal do FNDE(http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/item/2988-guia-pnld-2012-ensino-m%C3%A9dio). 
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APÊNDICE A – Valor do livro didático de biologia de 2010 (M – manual/L – aluno). 

 
Tabela 1 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) PNLD - Ensino Médio - Valores negóciados do livro de biologia 

EDITORA/CÓDIGO TÍTULO TIPO VALOR UNITÁRIO/R$ 

Moderna 

(102488) 

Biologia das células 

(1ª série) 

L 

M 

10,36 

12,20 

Moderna 

(102489) 

Biologia dos organismos 

(2ª série) 

L 

M 

13,37 

15,54 

Moderna 

(102490) 

Biologia das populações 

(3ª série) 

L 

M 

9,69 

11,36 

Saraiva 

(102414) 

Biologia 

(Volume Único) 

L 

M 

13,82 

15,94 

 

 

Fonte: lista do PNLD (2010)Dados estatísticos (http://www.fnde.gov.br. 
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APÊNDICE B - Valor do livro didático de biologia de 2013 (M – manual/L – aluno). 
 

Tabela 2 - PNLD 2013 - valores negociados por título – 
Ensino Médio (regular e Educação de Jovens e Adultos-EJA) 

 
EDITORA/CÓDIGO TÍTULO TIPO VALOR UNITÁRIO/R$ 

Moderna 
25035C2001 

Biologia das células 
(1ª série) 

 

L 
M 

8,55 
10,16 

Moderna 
25035C2002 

Biologia dos organismos 
(2ª série) 

L 
M 

11,41 
13,37 

Moderna 
25035C2003 

Biologia das populações 
(3ª série) 

L  
M 

8,73 
10,51 

Saraiva 
25027C2001 

Bio 
(1ª série) 

L  
M 

9,61 
12,20 

Saraiva 
25027C2002 

Bio 
(2ª série) 

L  
M 

11,46 
13,31 

Saraiva 
25027C2003 

Bio 
(3ª série) 

         L  
M 

11,46 
14,05 

 

Elaborado pela pesquisadora de acordo com a lista do PNLD -Dados estatísticos 
(http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/3010?Itemid=1296). 
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APÊNDICE C – Relatório do livro didático de Amabis eMartho, volume 2, do triênio de 2009 - AM2 (2009). 
 

EIXO 
TEMÁTICO 

CONTEÚDO 
TEÓRICO 

TEXTO COMPLEMENTAR ATIVIDADES 
PROPOSTAS 

 

I-Evolução e 
classificação 
das plantas 

Aspectos de 
familiaridade, 
juntamente, ao 
econômico, 
importância 
econômica e, em 
seguida relata-
se a importância 
ambiental 

Texto 01 
 “Plantas antigas e formação de carvão” (p. 180) 
Texto informativo e, como tal, abordam sobre a importância das plantas primitivas no 
período carbonífero, onde cinco grupos de plantas fizeram parte do processo de formação do 
carvão. Ressalta que os grupos extintos faziam parte de uma grande floresta e descrevem, 
também, o processo de decomposição natural do material vegetal acumulado em carvão 
(combustíveis fósseis) 
Vejamos alguns trechos que sinalizam as categorias de: aspectos econômicos, utilidade, 
problemas ambientais, aspectos ecológicos, aspecto de familiaridade, aspectos históricos. 

139 questões 
predominam 
atividades conceituais 
de forma objetiva e 
discursiva; 
2,4,8,10,11,12,16 

II-Morfologia 
e histologia 
das plantas 
angiospermas 
 

Aspectos de 
familiaridade, 
juntamente, ao 
econômico, 
importância 
econômica e, em 
seguida relata-
se a importância 
ambiental 

Texto 2 
Leitura: “Legumes e verdura” (p. 218) 

É um texto informativo sobre legumes e verduras usados na alimentação e como tal 
cita os nomes populares e científicos, bem como abordam alguns ancestrais de leguminosas. 
Exprime sobre a história dos alimentos utilizados no Oriente Médio (rabanete), a 
domesticação da abóbora (gênero Cucurbita) na América e etc. Um texto eclético sobre a 
história de alguns alimentos e suas localidades de origem e finaliza com a história de 
Napoleão na produção do açúcar da beterraba, na época de bloqueio continental. 
Aspectos de familiaridade, utilitarismo, agricultura, história e econômicos. 

99 questões 
predominam 
atividades 
conceituais de 
forma objetiva e 
discursiva; 
2,4,8,10,11,12,16 

III-Fisiologia 
das 
angiospermas 
 

Aspectos de 
familiaridade, 
juntamente, ao 
econômico, 
importância 
econômica e, em 
seguida relata-
se a importância 
ambiental 

Texto 03 
Leitura: “Plantas fluorescentes sinalizam o estresse” (p. 254). 
Aborda sobre conhecimentos científicos na engenharia genética e seus benefícios para evitar o 
estresse das plantas, que geralmente são causados pelo vento ou pelo toque. Cientistas 
ingleses modificaram plantas tornando-as capazes de produzir uma leve fluorescência azul 
celeste quando estressadas. 
O texto contém a presença de muitas categorias, são elas: aspectos ecológicos, genéticos, 
prevenção, problemas ambientais, familiaridade agricultura e econômico. 

123 questões 
predominam 
atividades 
conceituais de 
forma objetiva e 
discursiva; 
2,4,8,10,11,12,16 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 

Categorias: Utilitarismo {12 aspectos de familiaridade, 13 práticas de agricultura e 5 aspectos econômicos}; Prevenção e preservação dos recursos 
naturais {14 aspectos históricos, 11 aspectos ecológicos, 3 valorização das plantas (sensibilidade, aroma, cor e sabor)}; Responsabilidade social {15 
aspectos genéticos, 4 conhecimento sobre as políticas ambientais, 6 relaciona assuntos sobre a ciência, sociedade, cultura, economia, política e ambiente, 
2 Preservação dos recursos naturais, 7 Discute questões éticas, 8 problemas ambientais}. 

 

 

 

 

APÊNDICE D: Relatório do livro didático de Amabis eMartho, volume 2, do triênio de 2012 - AM2 (2012). 
EIXO 

TEMÁTICO 
CONTEÚDO TEÓRICO TEXTO COMPLEMENTAR ATIVIDADES PROPOSTAS  

I-Evolução e 
classificação 
das plantas 

Presença de gráficos que 
demonstram o quantitativo das 
espécies atuais de cada grupo; 
Bastante fotomicrografias 
Desenhos esquemáticos 
  

Ausente 57 questões 
predominam atividades conceituais de 
forma objetiva e discursiva; 
2,4,8,10,11,12,16 

II-Morfologia 
e histologia 
das plantas 
angiospermas 
 

  Ausente 27 questões 
predominam atividades conceituais de 
forma objetiva e discursiva; 
2,4,8,10,11,12,16 

III-Fisiologia 
das 
angiospermas 
 

 
  

Texto 04 
Ciência e cidadania: “Importância da adubação para a 
agricultura”; apresenta questões discursivas (p. 169). 
Apresentam a predominância das categorias: aspectos de 
agricultura, ecológicos, econômicos, utilitários, sociais, 
familiaridade e problemas ambientais. Vejamos: 
O texto aborda sobre a importância da adubação para a 
agricultura, explicita sobre a agricultura orgânica e inorgânica ao 
mesmo tempo em que adverte sobre o uso excessivo do adubo 
inorgânico causa problemas ambientais. 

49 questões 
predominam atividades conceituais de 
forma objetiva e discursiva; 
2,4,8,10,11,12,16 
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APÊNDICE E: Relatório do livro didático de Lopes eRosso, volume único, do triênio de 2009 – LRU(2009). 
EIXO 

TEMÁTICO 
CONTEÚDO 

TEÓRICO 
TEXTO COMPLEMENTAR ATIVIDADES 

PROPOSTAS 

I-Evolução e 
classificação 
das plantas 

 Texto 05 
Texto p discussão: “Impactos das plantas transgênicas no sistema de produção 
de alimentos (p. 248). 
Aborda sobre as incertezas dos produtos transgênicos (benéficos ou não), sobre 
a suficiência na produção alimentícia e o crescimento populacional, que 
resultaria em impactos graves sobre a biodiversidade, pesquisas que conferem 
resultados endógenos das plantas transgênicas e o avanço em pesquisas sobre 
os aspectos exógenos, expansão dos mercados farmacêuticos, em fim aborda 
sobre os produtos transgênicos. 
Presença das categorias 5, 9, 13, 16, 12 

26 questões 
predominam 
atividades 
conceituais de 
forma objetiva e 
discursiva; 
2,4,8,10,11,12,16 

II-Morfologia 
e histologia 
das plantas 
angiospermas 
 

Ausência de fotos em 
conteúdos 
Presença de fotos nos 
aspectos 
morfológicos das 
plantas 
Poucas fotomigrafias 
Bastante quadros 
esquemáticos 

Texto 06 
Textos para discussão: ”Plantas tóxicas” (p. 267) 
aborda sobre os meios de intoxicação causados por determinadas plantas de uso 
doméstico(ornamental) e raízes como a mandioca (comestível). 

28 questões 
predominam 
atividades 
conceituais de 
forma objetiva e 
discursiva; 
2,4,8,10,11,12,16 

III-Fisiologia 
das 
angiospermas 
 

 Texto 07 
Texto para discussão: “Um triste Exemplo de conhecimento biológico mal-
utilizado (p. 280). 
O texto é interessante, informativo e crítico, pois expõe o problema ocorrido na 
guerra do Vietnã e aponta os benefícios e os malefícios que o conhecimento 
científico pode causar. Assim, tece criticas sobre a atitude humana no uso dos 
tais conhecimentos e os problemas ambientais que podem ocorrer não só para o 
homem e si, mas para os animais e o ecossistema de modo geral. Cita a 
Convenção de Armas Biológicas e Química de Genebra e expressa a necessidade 
de desenvolver a postura ética diante do conhecimento biológico. 
Predomina as categorias 11, 9, 15, 10, 16, 7, 2, 14 e 5 

25 questões 
predominam 
atividades 
conceituais de 
forma objetiva e 
discursiva; 
2,4,8,10,11,12,16 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 
Categorias: Utilitarismo {12 aspectos de familiaridade, 13 práticas de agricultura e 5 aspectos econômicos}; Prevenção e preservação dos recursos naturais {14 aspectos históricos, 11 aspectos 
ecológicos, 3 valorização das plantas (sensibilidade, aroma, cor e sabor)}; Responsabilidade social {15 aspectos genéticos, 4 conhecimento sobre as políticas ambientais, 6 relaciona assuntos 
sobre a ciência, sociedade, cultura, economia, política e ambiente, 2 Preservação dos recursos naturais, 7 Discute questões éticas, 8 problemas ambientais}. 
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APÊNDICE F: Relatório do livro didático de Lopes eRosso, volume 3, do triênio de 2012 – LR3(2012). 
EIXO 

TEMÁTICO 
CONTEÚDO TEÓRICO TEXTO COMPLEMENTAR ATIVIDADES PROPOSTAS 

I-Evolução e 
classificação das 
plantas 

Presença de muitas fotos 
Fotomicrografias 
Desenhos e quadros 
esquemáticos; 
Presença de textos 
 

Texto 08 
Tema para discussão: 
“Plantas medicinais”(p. 168). 
Aborda sobre as substâncias contidas nas plantas e seus efeitos 
fitoterápicos usados na medicina, fala da etnobotânica campo que 
estuda a utilização popular ou tradicional das plantas, a 
produção e o interesse mercadológico das plantas medicinais, 
alerta sobre a questão mercadologia, sobre a predominância dos 
produtos naturais e espécies nas regiões tropicais e a extinção de 
espécies benéficas. 
Predomina categorias 9, 3, 11 

47 questões 
predominam atividades conceituais de 
forma objetiva, discursiva e atividades 
experimentais; 
2,4,8,10,11,12,16 

II-Morfologia e 
histologia das 
plantas 
angiospermas 
 

 Tema para discussão: 
“Plantas tóxicas” (p. 205) 

48 questões 
predominam atividades conceituais de 
forma objetiva, discursiva e atividades 
experimentais; 
2,4,8,10,11,12,16 

III-Fisiologia das 
angiospermas 
 

 Tema para discussão: 
Um triste exemplo de conhecimento biológico mal-utilizado (p. 
231) 
 

57 questões 
predominam atividades conceituais de 
forma objetiva, discursiva e atividades 
experimentais; 
2,4,8,10,11,12,16 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 
Categorias: Utilitarismo {12 aspectos de familiaridade, 13 práticas de agricultura e 5 aspectos econômicos}; Prevenção e preservação dos recursos 
naturais {14 aspectos históricos, 11 aspectos ecológicos, 3 valorização das plantas (sensibilidade, aroma, cor e sabor)}; Responsabilidade social {15 
aspectos genéticos, 4 conhecimento sobre as políticas ambientais, 6 relaciona assuntos sobre a ciência, sociedade, cultura, economia, política e ambiente, 
2 Preservação dos recursos naturais, 7 Discute questões éticas, 8 problemas ambientais}. 
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APENDICE G - Quadro comparativo entre obras dos mesmos autores (AM). 

ASPECTOS 
AVALIADOS 

AM2(2009) AM2(2012) 

Conteúdo teórico 
 

Ausência de assuntos sobre os problemas ambientais atuais e 
possíveis soluções; 
Presença de fotos 

(muitas nos aspectos morfológicos das plantas) 
Fotomicrografia e desenhos esquemáticos 

Ausência de assuntos sobre os problemas ambientais atuais e possíveis 
soluções; 

Presença de pequenos textos 
Presença de gráficos que demonstram o quantitativo das espécies 

atuais de cada grupo; 
Bastante fotomicrografia e desenhos esquemáticos 

 
Texto Complementar Presença de três textos 

(um texto no final de cada capítulo) 
Ausência de textos em dois capítulos; 

Um texto complementar na seção Ciência e cidadania; 
 

Atividades propostas Total 361 questões 
(dentre elas predominância de atividades conceituais objetivas 

e discursivas) 

Total 133 questões 
(dentre elas predominância de atividades conceituais objetivas e 

discursivas) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 
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APENCICE H - Quadro comparativo entre obras dos mesmos autores (LR). 

 

CRITÉRIO 
AVALIATIVO 

LRU(2009) 
 

LR3(2012) 
 

Texto complementar Texto introdutório totalmente ausente 
Presença de quatro textos 

Texto introdutório presença de pequenos textos 
Presença de textos 

Texto final Presença de três textos (os dois exemplares) 
 

Presença 
 

Recursos visuais Presença de poucas fotos no conteúdo 
Presença de bastante fotos no assunto morfologia 

 

Presença de muitas fotos 
Fotomigrafias 

Desenhos e quadros esquemáticos 

Atividades propostas Total 79 questões 
(dentre elas predominância de atividades 

conceituais objetivas e discursivas). 

Total 153 questões 
(dentre elas predominância de atividades conceituais objetivas, 

discursivas e experimentais). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 
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APÊNDICE I - Quadro geral comparativo entre obras do mesmo ano. 

CRITÉRIO 
AVALIATIVO 

Obras de 2009 
(AM & LR) 

Obras de 2012 
(AM & LR) 

Conteúdo teórico 
 

Presença de imagens (limitado); 
Presença de fotos nos aspectos morfológicos; 

Bastante quadros esquemáticos; 

Presença de muitas fotos, fotomicrografias, desenhos e 
quadros esquemáticos. 

Presença de textos intermediários nas obras de LR e 
ausente em AM. 

Texto complementar Presença de três textos em AM e LR(um texto no final de 
cada capítulo); 

Presença de texto que remetem o estudante a leitura 
critica? 

Presença das categorias finais? 

Presença de três textos (um texto no final de cada capítulo 
nas obras de LR) 

Presença de um texto na obra de AM, no final do terceiro 
capítulo voltado para a botânica (seção Ciência e 

Cidadania); 
Presença de texto que remetem o estudante a postura 

critica? 
Presença das categorias finais? 

 
Atividades propostas Predominância de atividades conceituais; 

Presença de atividades objetivas e discursivas; 
Algumas questões repetidas em todas as obras; 

Presença de 361 questões na obra de AM  
(total nos três cap.); 

Presença de 79 questões na obra de LR  
(total nos três cap.). 

Predominância de atividades conceituais; 
Presença de atividades objetivas e discursivas; 

Presença de atividades experimentais na obra de LR; 
Algumas questões repetidas em todas as obras; 

Presença de 133 questões na obra de AM  
(total nos três cap.); 

Presença de 153 questões na obra de LR  
(total nos três cap.). 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 


