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Introdução 

Diversas pesquisas revelam o papel de destaque do 

livro didático (LD) no contexto escolar
1,2

. Este 

material é distribuído gratuitamente nas escolas 

brasileiras através do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), sendo que a escolha das obras é 

feita pelos professores de cada escola. Para auxiliar 

nessa escolha, as resenhas das obras aprovadas 

são publicadas no Guia do Livro Didático. 

No PNLD 2012, 429.791 exemplares de LD de 

Química foram distribuídos no RS, segundo dados 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). Desta forma, temos por objetivo 

apresentar quantitativamente os exemplares 

distribuídos no RS por coleção, bem como traçar um 

perfil dos pressupostos metodológicos das três 

obras mais utilizadas neste estado.  

Resultados e Discussão 

Inicialmente, solicitamos ao FNDE, via e-mail, o 
número de livros distribuídos pelo PNLD 2012 para 
cada um dos 496 municípios do RS. Após o 
tratamento dos dados, os LD foram quantificados 
por coleção e estão apresentados na Figura 1. 

 
Figura 1. % dos LD distribuídos no RS por coleção. 

Analisando a Figura 1, observamos que os três LD 

mais utilizados no RS pertencem às coleções: 

A) Química na Abordagem do Cotidiano, dos 

autores Eduardo do Canto e Francisco Peruzzo 

(Editora Moderna); 

B) Química – Meio Ambiente – Cidadania – 

Tecnologia, da autora Martha Reis (Editora FTD); 

C) Ser Protagonista Química, do autor Julio Cesar 

Lisboa (Editora SM). 

Em um segundo momento, procurando detectar os 

pressupostos metodológicos das três coleções de 

LD mais utilizadas no RS, analisamos suas 

resenhas publicadas no Guia do Livro Didático. 

Tabela 1. Pressupostos metodológicos dos LD. 

Coleção Pressupostos metodológicos 

A 
 -abordagem tradicional dos conteúdos; 
 -mapas conceituais ao final de cada capítulo; 
 -contextualização com o cotidiano. 

B 
 -construção dos conceitos a partir da leitura, 
análise e interpretação de textos; 
 -contextualização através da abordagem CTSA.  

C 

 -aborda os conteúdos tradicionais da Química, 
sendo que alguns tópicos são aprofundados; 
 -sugere atividades que proporcionem o 
protagonismo do aluno; 
 -apresenta relações CTSA. 

Considerando que o Guia do Livro Didático deve ser 

o norteador dos professores na seleção dos LD e 

este indica que a coleção A apresenta uma 

metodologia mais tradicional e procura 

contextualizar a Química, acreditamos que estas 

características possam ter influenciado na suas 

escolhas. Este Guia aponta que as coleções B e C 

desenvolvem os conteúdos de Química de maneira 

um pouco diferenciada daquela que os professores 

estão acostumados a trabalhar, o que justifica a 

baixa opção por essas obras. 

Conclusões 

Analisando as resenhas das três coleções de LD de 

Química mais utilizadas no RS, percebemos 

diferenças nos seus pressupostos metodológicos. A 

coleção A, por sugerir uma abordagem mais 

tradicional, é a mais utilizada neste estado. 

Além disso, entendemos que é importante que os 

professores do ensino médio estejam atentos às 

resenhas do Guia do Livro Didático, para que 

através delas, possam escolher os LD que estejam 

de acordo com os seus objetivos para o ensino de 

Química.   

Agradecimentos 

Ao PPG Educação em Ciências: Química da Vida e 

Saúde - UFSM e à CAPES/FAPERGS. 

____________________ 
 
1 CARNEIRO, M. H. S.; SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. Revista 
Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, v. 7, n. 2, p. 119-130, 

2005. 
2 ECHEVERRÍA, A. R.; MELLO, I. C. de; GAUCHE, R. Livro 
didático: análise e utilização no ensino de Química. In: SANTOS, W. L. 

P. dos; MALDANER, O. A. (Org.). Ensino de Química em foco. 2010. 
p. 264-286. 


