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Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas 

mais quatro anos de existência  

(EISTEIN, 1940) 



 

 

RESUMO 

 

As abelhas são insetos extremamente importantes para a manutenção da vida no 
planeta. Além disso, esses insetos oferecem inúmeras possibilidades didáticas no 
Ensino de Ciências. Levando em conta a importância ecológica e educacional, o 
objetivo geral deste estudo é analisar como o conteúdo relacionado às abelhas vem 
sendo abordado em livros didáticos disponíveis online, da disciplina de Ciências do 
Ensino Fundamental II, no âmbito do Programa Nacional do Livro e do Material 
Didático (PNLD) 2020. A metodologia caracteriza-se por ser uma pesquisa 
qualitativa e apresentar elementos da pesquisa descritiva documental. A coleta de 
dados foi realizada por meio de extratos textuais e imagens de livros didáticos 
selecionados, submetidos à análise de conteúdo com critérios estabelecidos 
previamente. Foram elaborados dez critérios buscando englobar a maior parte de 
elementos importantes dos livros didáticos com assuntos relevantes para as 
abelhas. Após analisar os livros didáticos disponíveis online, obtive como principal 
resultado que as abelhas foram deixadas em segundo plano na maioria dos livros 
analisados, onde em muitos não havia exercícios relacionados às abelhas. A relação 
mutualística entre flores e abelhas foi pouco explorada pelos LD, assim como a 
relação delas com os seres humanos, onde aspectos medicinais dos produtos 
apícolas e aspectos culturais, históricos, éticos e estéticos sequer foram 
mencionados. Em síntese, vários aspectos ambientais e funções ecológicas 
importantes deixaram de ser apresentadas nos livros didáticos avaliados, o que 
pode trazer prejuízos à aprendizagem, especialmente em que pese o 
desenvolvimento da Educação Ambiental (EA). 

 

 

Palavras-chave: Análise de livros didáticos. Abelhas. PNLD. Ensino fundamental. 

 

   

 



 

 

ABSTRACT 

Bees are extremely important insects for the maintenance of life on the planet. In 
addition, these insects offer numerous didactic possibilities in Science Education. 
Taking into account the ecological and educational importance, the general objective 
of this study is to analyze how the content related to bees has been approached in 
textbooks available online, from the discipline of Sciences of Elementary Education 
II, within the scope of the Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD) 
2020. The methodology is characterized as a qualitative research and presenting 
elements of descriptive documentary research. Data collection was carried out by 
means of textual extracts and images from selected textbooks, submitted to content 
analysis with previously established criteria. Ten criteria were developed in order to 
encompass most important elements of textbooks with subjects relevant to bees. 
After analyzing the textbooks available online, I obtained as a main result, that the 
bees were left in the background in most of the analyzed books, where in many there 
were no exercises related to bees. The mutualistic relationship between flowers and 
bees was little explored by the textbooks, as well as their relationship with humans, 
where medicinal bee products aspects and cultural, historical, ethical and aesthetic 
aspects were not even mentioned. In summary, several environmental aspects and 
important ecological functions are no longer presented in the evaluated textbooks, 
which can be detrimental to learning, especially in spite of the development of 
Environmental Education. 

Keywords: Textbooks analysis. Bees. Science Education. PNLD. Elementary 

Education.  
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1    INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Quando ingressei na graduação em Ciências Biológicas não sabia ao certo o 

que esperar dela e sequer sabia a área na qual aperfeiçoaria nesses quatro anos de 

curso, mas o ensino falou mais forte e a licenciatura foi a habilitação escolhida.  

O interesse pelas abelhas surgiu quando cursei Apicultura em 2019, uma 

disciplina optativa para os cursos de Ciências Biológicas, Agronomia e Medicina 

Veterinária. Sempre tive o interesse de cursá-la, pois meu pai sempre teve algumas 

colmeias em casa, então era algo pertencente a minha realidade. Sempre tive 

contato e sempre quis aprender mais sobre as abelhas e seu manejo.  Encantei-me 

pela inteligência que as abelhas possuem e pela forma como se organizam em 

sociedade. Também foi a partir da disciplina que, em uma visita prática na casa de 

um criador que nos mostrou suas colmeias de várias espécies, conheci as abelhas 

sem ferrão (ASF), abelhas que são nativas do nosso país. Obviamente eu já 

conhecia as jataís (Tetragonisca angustula) que é a espécie de ASF mais conhecida 

e abrangente, mas espécies como mandaçaia (Melipona quadrifasciata), lambe 

olhos (Leurotrigona muelleri), tubuna (Scaptotrigona bipunctata), canudo 

(Scaptotrigona depilis) e tantas outras não eram de meu conhecimento. Depois 

disso, fiquei cada vez mais interessada, fui em busca de informações e hoje 

conheço inúmeras espécies e sei identificar algumas delas. Essa paixão pelas 

abelhas também foi transmitida ao meu namorado, que adquiriu colmeias de Apis 

mellifera e ingressou na apicultura, além de também se encantar pelas sem ferrão, 

temos a vontade de criar várias espécies delas futuramente.  

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a criação de abelhas não é 

exploratória, nem escravagista1. Pelo contrário, a criação das Apis, bem como das 

ASF, influencia a existência dessas espécies no ambiente, garantindo a polinização 

de diversas plantas. A partir dessas colmeias, consideradas “domésticas”, podem 

_______________  

 

1
 Existem concepções equivocadas de que quando o apicultor extrai o mel das abelhas, este 
processo trata-se de uma forma de escravização, o que de fato, não é verdade. No manejo correto, 
o apicultor precisa cuidar para que os enxames permaneçam fortes e saudáveis, evitando pragas e 
doenças, ou que morram de frio no inverno, necessitando de cuidado e assistência.  
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surgir novos enxames no ambiente, já que é comum entre as abelhas o processo 

natural de “enxameação”, onde a colônia original se divide em duas e umas delas irá 

procurar um novo local para nidificar, com uma nova rainha, garantindo a existência 

dessas espécies, também em meio natural (WITTER; SILVA, 2014). Processo esse 

que acontece de forma diferenciada e com muitas particularidades entre ASF e Apis 

mellifera. Em alguns casos pode funcionar como repovoamento de várias espécies 

nativas, que por conta da exploração ambiental deixaram de existir em várias 

localidades.  

De acordo com Costa-Maia, Lino-Lourenço e Toledo (2010) o declínio nas 

populações de abelhas melíferas foi identificado em 2006 nos Estados Unidos e 

ficou conhecido como “Colony Collapse Disorder”, em português “Desordem do 

Colapso das Colônias” (CCD). Segundo as autoras Caires e Barcelos (2017), os 

principais fatores que estão afetando a mortandade de abelhas é causado, direta ou 

indiretamente, por ações antrópicas, como queimadas, monoculturas, 

desmatamento, agrodefensivos, mudanças climáticas, mas também por patógenos, 

parasitas, predadores e outros.  

Enquanto futura professora, considero muito importante ensinar e divulgar, 

nas aulas de Ciências e Biologia, que temos as nossas espécies e que também 

precisam ser preservadas, visto que são tão relevantes quanto a Apis mellifera. 

Sobre esse assunto é interessante trabalhar com os alunos, temas e conteúdos da 

disciplina de Biologia voltados para Ensino Médio, como por exemplo, preservação 

ambiental, leis ambientais, introdução e impactos de animais exóticos e silvestres, 

educação ambiental e ecologia, e assuntos que são comumente abordados no 

Ensino de Ciências, como a ecologia (interações ecológicas, intra e 

interespecíficas), coadaptação com as flores, polinização, conceitos iniciais de 

genética, dentre outros. As abelhas também podem ser um tema gerador de 

discussões e debates mais aprofundados. 

Uma questão que me chama atenção e incomoda acerca da temática é que 

muitas pessoas não conhecem os seres vivos de seu país ou da sua região, sejam 

eles animais, plantas, fungos e microrganismos. Quando se trata de abelhas, a 

maioria das pessoas tem aversão a elas, medo e pavor, conhecendo só a espécie 

de abelha que ferroa, sendo que, de acordo com a Associação Brasileira de Estudos 

das Abelhas (ABELHA) “o Brasil conta com aproximadamente 250 espécies de 
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abelhas pertencentes à tribo Meliponini, chamadas popularmente de abelhas sem 

ferrão” (ABELHA, 2021a). Ainda segundo a associação “das 600 espécies desse 

gênero no mundo, há 244 no Brasil, e 89 aguardam descrição científica” (ABELHA, 

2021b). Ou seja, praticamente metade dos gêneros existentes se encontram em 

nosso país. Eu mesma não as conhecia, não sabia que existiam tantas espécies de 

abelhas nativas. A partir do momento que passei a conhecê-las, me apaixonei e 

como futura professora, quero garantir que mais pessoas possam ter essa 

oportunidade de conhecer animais tão incríveis e importantes, como as abelhas. 

Por todos os motivos citados anteriormente, tive a ideia e o interesse de 

pensar em estratégias para inserir a temática ‘abelhas’, de uma forma 

contextualizada, no Ensino de Ciências e Biologia das escolas. Minha ideia inicial 

era instalar uma colmeia de jataí (Tetragonisca angustula) em uma escola pública de 

Palotina e trabalhar os assuntos mencionados acima, investigando potencialidades 

de estratégias didáticas contextualizadas para o ensino.  

No entanto, devido à pandemia decorrente do novo coronavírus SARS-COV-

2, a suspensão das atividades presenciais e necessidade de distanciamento social, 

regidas pelo Decreto nº 4230 de março de 2020 (PARANÁ, 2020), precisei repensar 

e replanejar minha investigação e então, comecei a refletir e a questionar: que 

possibilidades de contato com a temática das abelhas que os alunos teriam na 

escola? De que forma o tema pode ser inserido e explorado na disciplina de 

Ciências? Desta forma, pensei que os livros didáticos poderiam trazer elementos 

importantes para as compreensões e discussões que pretendo fazer enquanto 

professora. Assim, optei por fazer uma análise de livros didáticos da disciplina de 

Ciências do Ensino Fundamental sobre as abelhas, perguntando-me “De que forma 

os livros didáticos trazem as abelhas em seu conteúdo?”.  

Para responder à pergunta de pesquisa, o objetivo geral deste estudo é 

analisar como o conteúdo relacionado às abelhas vem sendo abordado em livros 

didáticos disponíveis online, da disciplina de Ciências do Ensino Fundamental II, no 

âmbito do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 2020. Para 

tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar os livros didáticos de Ciências, disponíveis integralmente 

online, que fazem parte do PNLD 2020; 
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b) Propor critérios que permitam a análise do conteúdo sobre abelhas nos 

livros didáticos; 

c) Analisar os LD a partir dos critérios estabelecidos anteriormente; 

d) Refletir sobre a importância da inserção da temática envolvendo as 

abelhas para o desenvolvimento de uma postura crítica no Ensino de 

Ciências e Biologia. 

Um dos principais motivos que me levaram a pensar em análise de livros 

didáticos é devido ao Governo Federal investir milhões na aquisição e distribuição 

desses livros e, muitas vezes, o livro didático é a única fonte de informação de 

alunos e professores. Portanto, é importante que o LD não contenha qualquer tipo 

de equívoco em seu conteúdo, como por exemplo, erros conceituais ou de escrita. A 

escolha de se analisar a temática abelhas, é de conhecer como esses insetos estão 

sendo apresentados aos alunos, considerando sua relevância e que muitas espécies 

estão ameaçadas de extinção, sendo importante conhecê-las para preservá-las. Por 

fim, a etapa final do ensino fundamental foi escolhida para a pesquisa, pois abrange 

uma parcela significativa de crianças e jovens, sendo uma importante base da 

pirâmide educacional brasileira. 
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2 ABELHAS NOS LIVROS DIDÁTICOS: FUNDAMENTOS DA 

PESQUISA 

 

Os fundamentos teóricos deste estudo são apresentados em quatro tópicos: 

o primeiro acerca dos Livros Didáticos e o Programa Nacional do Livro e do 

Material Didático, que trata sobre a importância e uso dos livros pelos professores e 

também algumas questões sobre o PNLD e o Guia Didático Digital; o tópico 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático trata exclusivamente sobre a 

política pública de distribuição de materiais didáticos; no terceiro subtítulo é 

abordado o Livro Didático de Ciências, tema de análise desse estudo, onde são 

apresentados a importância do LD de Ciências, mas também sua construção cultural 

com os alunos; e, por fim, no último tópico, Abelhas: Importância Ecológica e 

Educacional, discuto a importância das abelhas  para a sociedade e como podemos 

abordá-las enquanto tema do Ensino de Ciências. 

 

2.1 Livros Didáticos e Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático 

 

Os livros didáticos (LD) têm grande importância na educação básica de 

ensino, pois acaba por ser, geralmente, o único material didático que o professor usa 

dentro da sala de aula (VASCONCELOS; SOUTO, 2003) e, muitas vezes, é o único 

livro ao qual o aluno tem acesso. O LD tornou-se uma importante ferramenta 

pedagógica para o professor, é utilizado, inclusive, para elaboração de outros 

materiais didáticos. Devido a este fato, é importante que os livros sejam alvo de 

pesquisa constante e avaliação, assim como afirma Rosa (2017, p. 133) “este fator 

revela a importância das pesquisas sobre livro didático, que ocorrem no Brasil desde 

a década de 1970, abrangendo as diversas disciplinas e níveis escolares.”  

O livro didático também deixa suas marcas na vida dos alunos. Segundo 

Santomé (1998) citado por Carneiro e Mól (2005), muitas vezes é por meio deste 

livro que lembramos das matérias da escola e é por conta dele que, na maioria dos 

casos, passamos a amar ou odiar determinada matéria.  O autor ainda afirma que 

quando o professor não explora o potencial do LD, como por exemplo, ao realizar 



21 

 

 

apenas a leitura do livro para (ou com) os alunos, ou solicita a elaboração de 

resumos dos capítulos, pode contribuir para que o livro e consequentemente a 

matéria, se tornem desinteressantes, pois a simples transmissão de conhecimento 

não contribui para uma aprendizagem significativa daquele conteúdo.  

Deste modo, Rosa e Silva (2010) afirmam que, na maioria das vezes, os 

livros não favorecem a reflexão e nem a curiosidade investigativa por parte do aluno, 

pois apenas apresentam a exposição de fatos, sem buscar a contextualização de 

fatos históricos envolvidos. Além disso, o livro também pode “ditar as regras” em 

sala de aula, fazendo com que os professores utilizem somente os livros como 

norteadores de suas aulas. Os autores Carneiro e Mól (2005, p. 111) complementam 

que  

o livro didático também pode ser um elemento propiciador de mudanças de 
práticas pedagógicas ou encorajador da manutenção de metodologias 
tradicionais

2
, uma vez que esse recurso ainda é muito utilizado por 

professores e alunos.  

 

Desta forma, o livro não pode apenas se tornar um amontoado de conteúdos 

transmitidos aos alunos. Por outro lado, o LD tornou-se um referencial para os 

professores, por possuir uma sequência lógica dos conteúdos e tem participado da 

formação continuada deles, por mantê-los atualizados acerca do conhecimento 

científico (NASCIMENTO; CARNEIRO, 2005). Já para os alunos, o LD é uma 

importante fonte de pesquisa, sendo seus objetivos: “aprendizagens escolares, tais 

como: transmitir conhecimento, desenvolver capacidades e competências, 

consolidar aquisições, avaliar aquisições” (NASCIMENTO; CARNEIRO, 2005, p. 03). 

As autoras Assis, Pimenta e Schall (2013) analisaram outros estudos entre 

os anos de 2000 e 2010 e reportam que, apesar do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) não medir esforços para garantir a qualidade dos livros didáticos, em 

especial de Ciências e Biologia, as ilustrações utilizadas e o conteúdo, ainda 

_______________  

 

2
 Metodologia tradicional se caracteriza por ser um estilo de ensino voltado para o vestibular, onde o 
grande objetivo é a memorização de conteúdos.  Geralmente essas aulas não são dinâmicas e não 
se fazem uso de metodologias ativas para incentivar os alunos á uma aprendizagem ativa e 
significativa. O ensino tradicional considera o aluno como uma página em branco, sem 
conhecimentos prévios e tem por objetivo a transmissão de conteúdos, o que Paulo Freire 
denominava de “educação bancária” (BRIGHENTE; MESQUIDA, 2016). 
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apresentam inadequações. As autoras complementam em seus estudos que “é 

imprescindível que seja mantido o comprometimento com a qualidade dos 

conteúdos presentes neste material, sobretudo com relação à atualização do 

conhecimento científico e à vinculação com a prática social dos professores e 

alunos” (ASSIS; PIMENTA; SCHALL, 2013, p. 634). As autoras Silva e Justina 

(2018) apontam que o livro didático é o intermediário, que faz a mediação entre o 

conhecimento científico e o conhecimento a ser ensinado em sala de aula. 

Lajolo (1996) aponta a necessidade de se estabelecer uma relação entre os 

conhecimentos prévios e os conhecimentos existentes nos livros didáticos, pois “é 

só a partir do conhecimento que já têm do mundo em que vivem, que os alunos 

poderão construir os conhecimentos nos quais o livro didático e a escola devem 

iniciá-los” (LAJOLO, 1996, p. 06). Assim, o aluno tem a possibilidade de construir 

conhecimentos significativos para a sua vida por meio dos conteúdos científicos 

trabalhados em sala de aula. 

Como mencionado anteriormente, em muitas escolas o LD é o único material 

pedagógico disponível e acessível com maior facilidade. O LD, segundo Frison et al. 

(2009), pode ser um instrumento apoiador da prática pedagógica do professor e um 

facilitador da aprendizagem dos alunos. Frison et al. (2009, p. 04), trazem o relato de 

um estudante do ensino fundamental sobre o livro:  

Com o livro didático tiramos nossas duvidas e esclarecemos a explicação 
dos professores; ele ajuda no nosso estudo e a entender melhor a matéria; 
os livros didáticos têm que ler, procurar e se esforçar, tendo assim um 
desempenho maior nos estudos; nos livros didáticos há várias informações 
interessantes e novas; ele faz parte do nosso dia-a-dia escolar; ele nos 
auxilia a entender melhor os conteúdos; seria muito mais difícil estudar sem 
ele; imagine só escrever todos aqueles textos enormes; ele desenvolve 
criatividade e é importante na elaboração dos trabalhos; o livro didático nos 
dá ensino e educação gratuitos; são uma doação do governo, dando a 
oportunidade de estudar para quem não tem acesso a outro material de 
pesquisa como a internet (EE12).  

 

É interessante notar a opinião dos alunos sobre o livro utilizado por eles, 

afinal, o LD é destinado ao aprendizado deles. Portanto, o livro é um importante 

recurso para a aprendizagem dos alunos, mas é de responsabilidade do professor 

sistematizar os conhecimentos e limitações dos LD e contornar concepções 

tradicionais de ensino, baseadas na simples transmissão de conteúdos (Frison et al., 

2009).  

Por outro lado, Lopes (2007) afirma que um livro de boa qualidade pode 

interferir positivamente na aula de um professor com algum tipo de deficiência em 
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sua formação. Campos e Lima (2008) consideram que o professor possui um grande 

desafio, sendo este o de escolher o material de boa qualidade, buscando ter uma 

postura crítica em relação a estes materiais. Pensando nessa qualidade, o PNLD 

2020 (programa que apresento no próximo item) traz um Guia Digital que vem a ser 

uma ferramenta importante para auxiliar professores e gestores escolares a 

escolherem as melhores obras. 

Em 1996 foi publicado o primeiro Guia de Livros Didáticos de 1ª a 4ª séries. 

Para a avaliação dos livros foram usados critérios previamente discutidos pelo MEC 

e, desde aquela época, muito se aperfeiçoou. São excluídos do Guia os livros que 

apresentam erros conceituais, indução a erros, desatualização, preconceito ou 

discriminação de qualquer natureza (FNDE, 2017). São orientações norteadoras do 

maior programa mundial de distribuição de livros didáticos, o PNLD, conforme 

discutirei a seguir.  

 

2.2 Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD 

 

O Brasil possui uma das maiores políticas públicas de distribuição de obras 

didáticas, pedagógicas e literárias às escolas da rede pública de ensino, o Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), conforme Decreto Nº 9.099 de 

2017, que atualizou a Lei n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2017a). 

“O LD surgiu no Brasil em 1938 e foi regulamentado como política pública de 

educação a partir de 1994, através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)” 

(AQUINO; SILVA; UCHÔA-FERNANDES, 2015, p. 2). O PNLD é uma ação do 

Governo Federal que tem por objetivo a avaliação, compra e distribuição de livros 

aos estudantes e professores da rede pública de ensino, com auxílio financeiro do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao MEC 

(BRASIL, 2020).  

Além dos livros didáticos, outras obras pedagógicas, literárias e dicionários 

também são disponibilizadas gratuitamente à educação básica das redes 

municipais, distritais, estaduais e federais. Segundo o MEC, com o Decreto nº 9.099, 

de 18 de julho de 2017, o PNLD passou a se chamar Programa Nacional do Livro e 

do Material Didático, ampliando as obras contempladas e incluindo também 

softwares, jogos educacionais, materiais de reforço, de gestão escolar, entre outros. 
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Este programa atende atualmente alunos da educação infantil, anos iniciais e finais 

do ensino fundamental e o ensino médio (BRASIL, 2020). 

Zabom e Terrazzan (2012, p. 02) discutem os importantes objetivos do 

PNLD, à luz da Constituição de 1988: 

Os programas de material didático do governo federal, em particular o 
PNLD, têm a intenção de contribuir para a garantia de materiais didáticos de 
qualidade, disponíveis para subsidiar o desenvolvimento dos processos de 
ensino e de aprendizagem nas escolas, e são desenvolvidos com o intuito 
de dar conta de um dos aspectos que, desde a Constituição de 1988 (artigo 
208), constitui dever do Estado com a educação, a saber: “VII – 
atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde”. 

 

O PNLD tem por finalidade avaliar e disponibilizar as obras para as escolas. 

A compra, distribuição e logística dessas obras fica sob responsabilidade do FNDE, 

juntamente com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que é 

responsável por levar os livros das editoras até as escolas, antes do início do ano 

letivo (FNDE, 2020b). Entretanto, antes destas obras serem escolhidas, elas passam 

por um processo de avaliação de especialistas de cada área correlata. Estas obras 

avaliadas e aprovadas compõem o Guia Digital do PNLD, que fica disponível para 

que auxiliem professores e gestores a escolherem a melhor obra para seus alunos.  

No PNLD 2020 foram abertos editais, a fim de que as editoras enviassem 

seus livros para avaliação e se caso fossem aceitos, seriam disponibilizados para 

professores e diretores escolherem as obras. Segundo o FNDE (2020a), para a 

compra dos livros escolhidos foram investidos aproximadamente 700 milhões de 

reais para os anos finais do ensino fundamental, beneficiando mais de 10 milhões de 

estudantes. Já o valor total investido na aquisição dos livros para toda a rede de 

ensino, envolvendo anos iniciais e finais do ensino fundamental, ensino médio e 

EJA, chega ao valor de 1,3 bilhões de reais, beneficiando ao todo 32 milhões de 

estudantes brasileiros. O período de vigência da escolha do livro é de quatro anos. 

 

2.3 Livros Didáticos de Ciências 

 

Os livros didáticos de Ciências, especificamente, são importantes para o 

ensino fundamental, pois é nessa idade, dos 6 aos 15, que criamos laços e vínculos 
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com a natureza (MAGALHÃES, 2013). É nesse período, extremamente marcante, 

que desenvolvemos a paixão ou aversão à determinados animais (ESPINOLA, 

2007), situações estas que certamente lembraremos por muito tempo. Portanto, é 

imprescindível que esses livros sejam atraentes, criativos e contextualizados, 

criando uma sensibilização ambiental nos estudantes. 

Espinola (2007, p. 10) afirma em seu trabalho que crianças e jovens 

constroem relações amplas com o reino animal, ultrapassando as barreiras da 

escola. E ainda complementa que: 

Os animais podem estar presentes em textos literários ou poemas, na 
contextualização de problemas matemáticos, em desenhos ou pinturas e 
também em fatos históricos. Torna-se difícil mensurar os inúmeros tipos de 
sentimentos que estes seres despertam, sendo capazes de provocar tanto a 
curiosidade ou a empatia, como o preconceito, a aversão e o medo 
(ESPINOLA, 2007, p. 10).  

 

Segundo Vasconcelos e Souto (2003), o LD de ciências tem uma função 

diferente dos demais livros, sendo o ensino da metodologia científica, buscando a 

análise dos fenômenos, teste de hipóteses e a formulação de conclusões, permitindo 

a compreensão sobre o “fazer ciência”. O LD deve estimular a postura crítica e 

reflexiva do aluno para que o conhecimento possa ser construído por ele. Foi a partir 

da década de 1960 que o método científico começou a ser enfatizado nas aulas e 

nos materiais didáticos disponíveis naquela época, compreendido como um 

processo racional de tomada de decisão, com base em dados e com critérios 

objetivos (KRASILCHIK, 1988). Mas sabemos que essa não é a realidade dos LD e 

o que vemos é a fragmentação dos conteúdos e atividades com poucas 

possibilidades de contextualização, sem a possibilidade de associação com o 

cotidiano dos alunos (VASCONCELOS; SOUTO, 2003). 

Segundo Pereira (2013) o Ensino de Ciências já foi pautado pela formação 

de cientistas para acelerar o crescimento industrial com movimentos de inovação 

educacional e tecnológica e de acordo com documentos legais que regem a 

educação, a função atual é formar cidadãos. Devido a isso, o Ensino de Ciências 

não pode ser apenas a apresentação de conceitos científicos, é preciso o 

desenvolvimento de conhecimentos interdisciplinares para que a aprendizagem seja 

significativa (FOUREZ, 2003).  
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No estudo de Frison et al. (2009, p. 06), professores foram questionados 

sobre o uso do LD em sala de aula, e uma professora de Ciências disse “eu utilizo o 

livro didático como mais uma fonte de informação, se o livro não tem relação com a 

realidade, então ele é ruim (PE1)”. Assim, podemos ver que alguns professores 

fazem a seleção de quando o livro pode ser usado, explorando as potencialidades 

do recurso, porém não sendo o único em sala de aula, buscando outras formas de 

contextualização no ensino. 

Os autores Neto e Fracalanza (2003) buscaram em seus estudos classificar 

como professores utilizam o LD em suas atividades docentes. Num primeiro grupo, 

ficaram os professores que alegaram usar simultaneamente várias coleções 

didáticas, de editoras e autores distintos, para elaborar e planejar as aulas ao longo 

do ano letivo. Os professores do segundo grupo utilizam o LD como apoio às 

atividades de ensino e aprendizagem, como realização de atividades, uso das 

imagens, gráficos e mapas, leitura de textos, entre outros. E por fim, o terceiro grupo 

alegou usar o LD como fonte de pesquisa bibliográfica para complementar seus 

conhecimentos. Ressaltando o que diz Lopes (2007), um livro de boa qualidade 

pode ser bastante positivo para o professor, contudo, segundo o grupo FORMAR – 

Ciências, citado por Neto e Fracalanza (2003), muitos professores de Ciências não 

sabem como elaborar critérios para auxiliar na melhor escolha dos livros.  

Neto e Fracalanza (2003) afirmam que há uma farta literatura acadêmica e 

científica sobre LD ou propostas alternativas a esse recurso pedagógico, mas que 

esses trabalhos acabam ficando quase que exclusivamente no meio acadêmico, ou 

seja, poucas informações chegam aos professores ou às editoras. Sendo assim, é 

necessário que estudos acadêmicos, que são extremamente ricos em informações 

sobre os LD, cheguem aos professores e que estes consigam essas informações 

para melhor exercer seu trabalho diário, tanto com os alunos, dentro e fora da sala 

de aula, quanto para melhor selecionar os LD.  

 

 2.4 Abelhas: Importância Ecológica e Educacional 

 

O tema abelha é o foco desta investigação e segundo a associação ABELHA 

(2021c), as abelhas são insetos pertencentes à ordem Hymenoptera, que também 
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inclui vespas e formigas. Esses insetos possuem sua morfologia dividida em cabeça, 

tórax e abdômen (como observado na Figura 1) e seu desenvolvimento é composto 

de ovo, larva, pupa e indivíduo adulto (ABELHA, 2021d).  

 

FIGURA 1 – REPRESENTAÇÃO DA DIVISÃO MORFOLÓGICA DE UMA ABELHA. 

 
FONTE: Pereira et al. (2003a). 

 

Segundo Pereira et al. (2003a), as abelhas são conhecidas por serem 

insetos sociais, que formam colônias organizadas e divididas em castas, possuindo 

funções bem definidas para a manutenção e sobrevivência do enxame. No entanto, 

existem abelhas que não nidificam e vivem sozinhas, sendo chamadas de solitárias, 

sobre as quais falarei adiante.  

Existem inúmeras subespécies de Apis mellifera espalhadas pelo mundo 

(PEREIRA et al., 2003b). Mas, segundo Oliveira e Cunha (2005) as primeiras 

abelhas melíferas introduzidas no Brasil, no século XIX, foram as europeias: a 

italiana (Apis mellifera ligustica), a alemã (Apis mellifera mellifera) e a austríaca (Apis 

mellifera carnica). Já as abelhas africanas (Apis mellifera scutellata), foram 

introduzidas no Brasil na década de 1956 (OLIVEIRA; CUNHA, 2005), sendo que no 

ano seguinte, alguns enxames escaparam e cruzaram com as outras subespécies 

de abelhas melíferas europeias, que já haviam sido introduzidas anteriormente. 

Esses cruzamentos geraram híbridos com características fortemente semelhantes às 

das abelhas africanas, o que deu origem às abelhas conhecidas como africanizadas 
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(KERR, 1967 apud OLIVEIRA; CUNHA, 2005). Estas abelhas se adaptaram muito 

bem ao clima tropical, já que podemos encontrá-las em todos os biomas brasileiros.  

Quando pensamos em abelhas, logo vêm à nossa mente uma colmeia cheia 

de operárias de Apis mellífera, citadas acima. De acordo com a associação ABELHA 

(2021e), nem todas as espécies de abelhas formam sociedade, existem aquelas que 

são solitárias. Essas abelhas não produzem mel, mas igualmente fazem a 

polinização das flores quando buscam néctar e pólen. A morfologia dessas abelhas 

é bem distinta, são “abelhas com colorações azuis ou verdes metálicos que 

polinizam orquídeas, até abelhas-de-óleo que, como diz o próprio nome, buscam 

óleos em flores em substituição ao néctar como fonte energética” (ABELHA, 2021e). 

A espécie mais conhecida no Brasil é a mamangava-de-toco (do gênero Xylocopa), 

com fêmeas grandes e pretas, facilmente confundidas com besouros, sendo 

extremamente importantes na polinização do maracujá-amarelo.  

As abelhas solitárias têm como principal característica a independência das 

fêmeas na construção do ninho (PERUQUETTI, 2020). Não há sequer interação 

entre as gerações, já que a mãe geralmente morre antes da prole nascer. Ainda, 

segundo o autor, os ninhos são bem diferenciados, podendo ser em buracos no 

chão, em barrancos, ocos de madeira e poucas constroem seus ninhos em locais 

expostos.  

Segundo Villas-Bôas (2012), o mel das abelhas nativas caracterizava-se por 

ser o principal adoçante natural e fonte de energia para os povos do continente 

americano, quando ainda não existia a exploração da cana para fabricação do 

açúcar, ou antes da chegada da Apis mellifera. Ainda, segundo o autor, o 

conhecimento tradicional da população nativa foi gradativamente assimilado após a 

colonização, tornando a domesticação das abelhas sem ferrão uma tradição que se 

espalhou pelas regiões norte e nordeste, principalmente. “A herança indígena 

presente na atual lida com as abelhas é evidenciada pelos nomes populares de 

muitas espécies, como Jataí, Uruçu, Tiúba, Mombuca, Irapuá, Tataíra, Jandaíra, 

Guarupu, Manduri e tantas outras” (VILLAS-BÔAS, 2012, p. 11). 

As abelhas, de modo geral, são popularmente conhecidas apenas como 

produtoras de mel, mas elas também fornecem própolis, cera, geleia real e pólen. 

(VILLAS-BÔAS, 2012). O grupo das abelhas é bastante diverso apresentando de 25 

a 30 mil espécies descritas, distribuídas pelo planeta (MICHENER, 2000 apud 
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TAVARES; SILVA; GAGLIANONE, 2016). Peruquetti (2020) ainda complementa 

que: 

Dessas 85% são solitárias, 10% cleptoparasitas (abelhas com hábito 
solitário que utilizam células aprovisionadas por outras abelhas, 
normalmente solitárias, para realizarem postura) e apenas 5% apresentam 
algum grau de sociabilidade. As abelhas com sociabilidade bastante 
desenvolvida (por exemplo Apis mellifera e as abelhas indígenas sem 
ferrão) representam um grupo reduzido dentro desses 5%.  

 

Portanto, podemos perceber que as abelhas solitárias praticamente 

dominam em número de espécies descritas (95%), mas raramente ouvimos falar 

delas ou da sua importância. Já os outros 5%, mas não menos importantes, estão as 

abelhas melíferas e nativas sem ferrão, com as quais temos mais familiaridade e 

ainda assim, muitos só conhecem a “abelha de mel”, tendo ela como a única abelha 

existente.  

Quando as abelhas visitam as flores para buscar recursos utilizados para 

alimentação e construção de ninhos, elas fazem a polinização de diversas plantas, 

cultivadas ou nativas (ROUBIK, 1989 apud TAVARES; SILVA; GAGLIANONE, 

2016). São de interesse econômico, já que por sua vez, contribuem na polinização 

de cultivos de diversas frutas (MAGALHÃES, 2013). Esse processo é essencial para 

a reprodução das plantas, assegurando uma produção e qualidade de 70% nas 

culturas agrícolas utilizadas como alimentos pelos seres humanos (BERTOLI et al., 

2019). Os mesmos autores ainda complementam que as abelhas surgiram a cerca 

de 100 milhões de anos e evoluíram com as angiospermas,  

ao longo da evolução, flores e abelhas polinizadoras desenvolveram 
inúmeros casos de adaptação recíproca, ou seja, casos de coevolução. As 
abelhas, por exemplo, apresentam especializações em seu aparelho bucal 
para a coleta de néctar, e pelos modificados no corpo que capturam e 
carregam o pólen (BERTOLI et al., 2019, p. 11). 

Além de serem importantes agentes polinizadores, as abelhas prestam um 

grande serviço econômico, como McGregor (1976) citado por Peruquetti (2020) 

afirma: 

[...] o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostra que as 
abelhas proporcionam uma renda anual de 150 milhões de dólares em mel 
e 20 bilhões de dólares no aumento da produção agrícola, isso só nos 
Estados Unidos (MCGREGOR, 1976 apud PERUQUETTI, 2020). 
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Já no Brasil os polinizadores (abelhas, borboletas, vespas, morcegos, 

besouros, entre outros) prestaram um serviço econômico ambiental estimado em R$ 

43 bilhões de reais no ano de 2018 (NITAHARA, 2019) e no mundo estima-se um 

valor de U$ 200 bilhões de dólares por ano (BARBOSA et al., 2017). Além do mais, 

um estudo realizado pela Universidade de São Paulo (USP) revela que as abelhas 

podem ser consideradas bioindicadores de poluição ambiental. Esses insetos voam 

à longas distâncias de suas colônias para buscar alimento, portanto os produtos 

apícolas, principalmente o pólen, podem ser usados como indicadores da qualidade 

ambiental da região “a análise de elementos no pólen podem biomonitorar o 

ambiente em questão. Esse monitoramento com produtos apícolas pode ser uma 

das formas de prevenir a contaminação ambiental” afirma a bióloga responsável 

(MIOTTO, 2012). Diante de toda a importância econômica, ambiental e emocional já 

mencionadas e, pensando também nos valores que todo ser vivo possui, não 

podemos deixar de falar sobre as abelhas dentro do ambiente escolar, com os 

nossos alunos, nas aulas de Ciências.  

Sá e Prato (2007) ministraram um curso fora do ambiente escolar sobre 

abelhas, com alunos de uma escola de Ribeirão Preto – SP. Em seu relato de 

experiência os autores apontaram várias atividades que foram feitas a partir da 

temática. Durante o curso, foram desenvolvidos conteúdos conceituais voltados à 

biologia (taxonomia, genética, ecologia, desenvolvimento); conteúdos 

procedimentais (utilizar estereomicroscópio, entender coleções biológicas, 

observações a campo) e por fim, conteúdos atitudinais fazendo com que o aluno 

levasse os conhecimentos aprendidos para o seu cotidiano e talvez incorporar 

hábitos diferenciados e sustentáveis à sua vida. Este estudo foi realizado com 

alunos de Ensino Médio e por isso, os conteúdos e atividades foram mais 

aprofundadas e menos lúdicas, mas vários conteúdos podem ser trazidos à 

realidade das crianças e jovens do Ensino Fundamental de forma mais simplificada 

e divertida.  

As abelhas sem ferrão podem ser excelentes para fins didáticos por não 

possuírem ferrão e serem mais calmas e fáceis de manusear, sendo ótimas aliadas 

da educação ambiental e na sensibilização para a conversação (SÁ; PRATO, 2007). 

Ao olhar para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento normativo 

responsável por definir as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
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desenvolver durante a educação básica, é possível observar que o mesmo possui 

uma série de competências gerais que os professores de todas as áreas devem 

buscar abordar em suas aulas e, ainda, competências e habilidades específicas para 

cada área individual.  

Na introdução da área de Ciências da Natureza, o documento cita o grande 

compromisso com o letramento científico que é a capacidade de compreender e 

interpretar o mundo, mas também de modificá-lo com base nas Ciências. Com 

relação à temática abelhas na BNCC, entendo a possibilidade de abordagem no 8º 

ano do Ensino Fundamental, na unidade temática Vida e Evolução, com o objeto de 

conhecimento Mecanismos Reprodutivos. Neste observa-se como habilidade 

específica a ser desenvolvida, “(EF08CI07)3 Comparar diferentes processos 

reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e 

evolutivos” (BRASIL, 2017b, p. 349), em que é possível relacionar os mecanismos 

coadaptativos entre insetos e plantas. Neste caso, as abelhas não são diretamente 

citadas no documento, mas compreendo que essa temática ali se encaixa, 

principalmente ao desenvolver conteúdos relacionados às abelhas como a 

polinização das flores e a reprodução das angiospermas.  

No entanto, trata-se de uma temática pouco explorada, tanto no Ensino de 

Ciências quanto no Ensino de Biologia. Na revisão bibliográfica encontrei poucos 

estudos sobre o tema no ensino, como o estudo de Guntzel, Stochero e Duso (2018) 

que buscaram elaborar materiais didáticos sobre “A fantástica vida das abelhas”. 

Talvez a obra mais parecida com o objetivo do presente estudo seja a de Tavares, 

Silva e Gaglianone (2016), onde os autores fizeram uma análise dos LD de Ciências 

com a temática abelha e polinização e confeccionaram materiais paradidáticos a 

partir dos resultados obtidos. Já o trabalho de Marinho, Santos e Santos (2017) 

analisou as concepções prévias que os alunos têm sobre polinização e reprodução 

_______________  

 

3
 A abreviação das habilidades na BNCC se dá pelos seguintes elementos: o primeiro par de letras 
indica a etapa do ensino, neste caso, o Ensino Fundamental (EF); o primeiro par de números 
refere-se ao ano escolar, neste caso 8º ano (08); o segundo par de letras indica a disciplina, ou 
seja, CI é abreviação para Ciências; e por fim, o segundo par de números refere-se á lista de 
habilidades, sendo esta a 7ª da lista (07). 
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vegetal no Ensino de Ciências. Os autores Lira et al. (2018) trabalharam a educação 

ambiental usando uma colmeia de abelha sem ferrão nativa do norte do país.  

Desta forma, podemos observar que, apesar de bem escassos, existem 

trabalhos que abordam abelhas no ensino, sendo bem didáticos e dinâmicos. No 

entanto, estudos que aprofundem a investigação, analisando e avaliando a temática 

em LD de Ciências usados no Ensino Fundamental não foram encontrados. Então, 

para superar essa lacuna no campo de pesquisa do Ensino de Ciências e atender os 

objetivos deste estudo, apresento a seguir os caminhos metodológicos da 

investigação realizada.  
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3 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

A análise de livros didáticos de Ciências apresenta caminhos metodológicos 

bastante particulares no campo de pesquisa em Ensino de Ciências. No entanto, 

este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e apresenta elementos da 

pesquisa descritiva documental, sendo a coleta de dados realizada por meio de 

extratos textuais e imagens de livros didáticos selecionados, que foram submetidos 

à análise de conteúdo com critérios estabelecidos previamente.  

O método qualitativo, segundo Mynaio (2010), é aquele que se aplica em 

estudos de história, das representações, crenças, percepções, opiniões, ou seja, é 

uma interpretação que nós fazemos de como a sociedade se constrói, por meio de 

unidades a serem pesquisadas.  

Quando a unidade de pesquisa se constitui de livros, revistas, mapas, 

fotografias, filmes, entre outros, é chamada de pesquisa documental, ou então, uma 

análise documental (APPOLINÁRIO, 2011). Esse tipo de pesquisa é diferente da 

revisão bibliográfica que é a “parte da pesquisa na qual o pesquisador descreve o 

que outros autores importantes da área têm publicado acerca do tema” 

(APPOLINÁRIO, 2011, p. 65). Portanto, a revisão bibliográfica é a parte da pesquisa 

que escrevemos sobre o que outros autores dizem sobre o assunto que estamos 

pesquisando, ao passo que a análise documental procura descrever, analisar e 

compreender os documentos estudados. Neste estudo, podemos considerar os LD 

como documentos que foram analisados.  

Segundo o mesmo autor, “a pesquisa preponderantemente qualitativa seria, 

então, a que normalmente prevê a coleta dos dados a partir de interações sociais do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado” (APPOLINÁRIO, 2011, p. 61). A pesquisa 

qualitativa se caracteriza pelo pesquisador não ser neutro, ter caráter observacional 

e busca compreender melhor os fenômenos (APPOLINÁRIO, 2011). Portanto, são 

características que estão presentes na análise que a presente pesquisa buscou 

estudar e compreender: Como os livros didáticos apresentam o conteúdo de 

abelhas? Nesse processo, é a pesquisadora que precisa analisar com critérios 

prévios, a partir de suas concepções, conhecimentos prévios, teorizações advindas 



34 

 

 

da revisão bibliográfica, para construir uma compreensão de como a temática 

abelhas é abordada nos LD.  

A análise de conteúdo pode ser definida como “uma técnica de pesquisa 

para descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações e tendo por fim interpretá-los.” (BERELSON, 1952, p. 18 citado por 

MYNAIO, 2010, p. 304). Essa metodologia, segundo Mynaio (2010), tem como 

objetivo interpretar o material de caráter qualitativo. 

Algo interessante de se ressaltar sobre a análise de conteúdo, é que ela foi 

utilizada pelos americanos, durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1940, 

para desmascarar jornalistas e periódicos que tivessem caráter nazista, ou que 

fizessem propaganda a favor do regime (MYNAIO, 2010).  

A análise de conteúdo possui várias modalidades, sendo: análise lexical, 

análise de expressão, análise de relações, análise temática e análise de enunciação. 

Para este estudo será utilizada a análise temática, que se constitui em “descobrir os 

núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência 

signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado” (MYNAIO, 2010, p. 316). A 

análise temática acontece em três etapas: pré-análise, exploração do material, 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação, conforme apresentarei no tópico 

etapas da pesquisa. 

 

3.1 A Revisão Bibliográfica  

 

A primeira etapa que antecedeu esta pesquisa foi a revisão bibliográfica. 

Para isso, pesquisei pelas palavras-chaves ‘abelhas’ e ‘livros didáticos’ em diversos 

periódicos e sites de busca, sendo eles:  

a) Periódicos da área de Ensino de Ciências: Alexandria, Ciência e 

Educação, Dynamis FURB, Ciência em Tela, Ensaio – Pesquisa em Educação em 

Ciências, Investigações em Ensino de Ciências, Revista Brasileira de Educação, 

Revista Contexto e Educação, Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências – ABRAPEC e Revista de 

Ensino de Biologia – Associação Brasileira de Ensino de Biologia;  
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b) Atas de eventos nas áreas do Ensino de Ciências e Biologia: 

Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC) e Encontro 

Nacional de Ensino de Biologia (ENEBIO);  

c) Indexadores de pesquisa: Google Acadêmico e Scielo.  

Como resultados deste levantamento, obtive 10 (dez) artigos que tratam de 

abelhas e seu potencial didático com os alunos. Muitos desses artigos não falam 

exclusivamente só sobre abelhas, mas tratam dos insetos de uma forma geral, 

alguns deles são sobre modelos didáticos, e 7 (sete) dos 10 (dez) artigos tem as 

abelhas no título dos trabalhos. Por todos os sites que foram pesquisados, a 

quantidade de artigos relacionados às abelhas e ao ensino é incrivelmente baixa.  

Já sobre a análise de livros didáticos, obtive 39 artigos que investigam esses 

documentos sobre diversos assuntos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. No 

entanto, nenhum trabalho que analisasse o tema abelhas em LD foi encontrado no 

levantamento bibliográfico.  

A partir da revisão bibliográfica, outros trabalhos foram localizados, 

especialmente trabalhos de conclusão de curso, a partir dos quais foi possível 

estabelecer as etapas de pesquisa e elaborar os critérios de avaliação. 

 

3.2 Etapas da Pesquisa 

 

A primeira etapa consistiu na escolha dos LD a serem analisados. Neste 

caso, considerando a pandemia e a impossibilidade de ir até as escolas públicas 

verificar os exemplares físicos disponíveis, foram selecionados como corpus de 

análise, os LD do 6º ano 9º ano do PNLD 2020 que estavam disponíveis 

integralmente de forma online no site das editoras. De acordo com o Guia Digital 

PNLD 2020 Ciências, 12 (doze) coleções de Ciências do Ensino Fundamental II 

foram enviadas para as escolas, como opções de escolha do PNLD 2020. Destas, 5 

(cinco) estavam disponíveis integralmente online, conforme Quadro 1.  
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QUADRO 1 – COLEÇÕES DO PNLD DISPONÍVEIS INTEGRALMENTE ONLINE. 

Coleção PNLD Editora Autores Online 

Ciências Naturais – 
Aprendendo Com O 

Cotidiano 

Moderna Eduardo Leite do Canto, 
Laura Celloto Canto 

 

Sim 

Inovar Ciências da 
Natureza 

Saraiva Sonia Godoy Bueno Carvalho 
Lopes, Jorge Alves Audino 

Não 

Araribá Mais - Ciências Moderna Lais Alves Silva, et al. 

 

Sim 

Inspire Ciências FTD Roberta Aparecida Bueno 
Hiranaka, Thiago Macedo de Abreu 

Hortencio. 

Sim 

Ciências Vida e Universo FTD Leandro Pereira de Godoy Sim 

Companhia das Ciências Saraiva Joao Usberco, et al. Não 

Apoema Ciências Editora do 
Brasil 

Ana Maria dos Santos 
Pereira, et al. 

Não 

Teláris Ciências Ática Fernando Gewandsznajder, 
Helena Moreira Pacca. 

Não 

Tempo de Ciências Editora do 
Brasil 

Carolina Rodrigues de Souza, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, 

Sandra Fagionato. 

Não 

Geração Alpha Ciências SM Ana Luiz Petillo Nery, André 
Catani, João Batista Aguilar. 

Não 

Convergências Ciências SM Elisangela Andrade Angelo, 
Vanessa Silva Michelan. 

Não 

Observatório de Ciências Moderna Miguel Angelo Thompson 
Rios, et al. 

Sim 

FONTE: A autora (2021). 

 

Ainda nesta etapa, foi realizada uma leitura flutuante de todas as coleções 

disponíveis online, a fim de levantar hipóteses iniciais sobre os livros. A leitura 

constituiu em observar o sumário de cada livro e tentar identificar possíveis assuntos 

que poderiam estar relacionados às abelhas. Isso se deu devido ao tempo excessivo 

para observar todo o livro.  

Na segunda etapa, foram elaborados os critérios para análise dos livros. 

Para a elaboração dos critérios, inspirei-me nos estudos de Magalhães (2013), 
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Pereira (2013), Rosa (2009) e Mulinari (2015). A partir destas leituras, interpretações 

e reelaborações, estabeleci os critérios de análise a seguir: 

a) Linguagem utilizada no texto: linguagem utilizada de forma adequada e 

clara, traz informações técnicas e científicas. O texto se comunica com 

as imagens? 

b) Estrutura do conteúdo: sessões e tópicos em que o tema aparece e a 

quantidade de páginas relacionadas ao conteúdo. 

c) Atividades e exercícios do livro didático: os exercícios são 

contextualizados trazendo uma reflexão sobre as abelhas, o ambiente, 

atividades antropocêntricas e o declínio de espécies? 

d) Tipo de imagem: analisa se as imagens utilizadas são do tipo fotografias 

reais, figuras e/ou ilustrações. Essas imagens apresentam somente as 

abelhas do gênero Apis (com ferrão) ou outras abelhas, como as 

solitárias e as sem ferrão? 

e) Relações entre abelhas e seres não humanos: identifica como o LD 

aborda a relação das abelhas com outros organismos, sendo estas 

plantas, demais insetos, fungos, entre outros (relações de coevolução, 

coadaptação ou interações mutualísticas).   

f) Relações entre abelhas e seres humanos: analisa como o LD 

apresenta aspectos sociais, econômicos, históricos, culturais, éticos, 

estéticos e de saúde envolvendo as abelhas e os seres humanos. Como 

estes insetos são apresentados aos alunos? 

g) Relações entre abelhas e o meio ambiente: analisa como o LD 

apresenta a relação das abelhas como o meio ambiente, sua importância 

e funções ecológicas. 

h) Relações entre abelhas e vida cotidiana dos alunos: analisa se a 

forma como os insetos são apresentados é relacionada ao cotidiano, 

vivência e realidade do aluno. 
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i) Orientações ao docente:4 analisa como as abelhas são apresentadas 

nessa categoria do livro disponível nos manuais do professor. 

j) Atividade complementar: são atividades que aparecem como sugestão 

aos professores, geralmente se apresentam de forma mais lúdica do que 

as atividades presentes no livro. Como e quais são essas atividades 

apresentadas como sugestão ao professor? 

A terceira etapa foi a de análise do material, onde partes do livro são 

classificadas dentro dos critérios previamente estabelecidos.  

Por fim, a quarta etapa foi a do tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação, onde propus interpretações sobre as análises realizadas. Além disso, 

busquei relacionar os resultados com a fundamentação teórica inicial, conforme 

apresentarei a seguir.  

Para facilitar o tratamento dos dados e as análises, estabeleci códigos para 

as coleções analisados, levando em consideração a abreviação do título da coleção 

e o ano escolar ao qual se destina, conforme Quadro 2 a seguir: 

_______________  

 

4
 Durante a análise dos livros, por necessidade dois novos critérios foram adicionados à avaliação, 

sendo orientações ao docente e atividade complementar. Foram categorias que não haviam sido 
observadas anteriormente e foram percebidas durante as análises. Ambas as categorias são 
destinadas ao professor e se encontram somente nos livros do manual do professor.  
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QUADRO 2 – TÍTULOS DOS LIVROS ANALISADOS E SEUS CÓDIGOS. 

Coleção Analisada Livro/Ano Código 

Observatório de Ciências 8º ano OC008 

Ciências Naturais – 
Aprendendo com o Cotidiano 

7º ano CNAC7 

Ciências Naturais – 
Aprendendo com o Cotidiano 

8º ano CNAC8 

Araribá Mais Ciências 7° ano AMC07 

Inspire Ciências 6° ano IC006 

Ciências Vida e Universo 7º ano CVU07 

Ciências Vida e Universo 8º ano CVU08 

FONTE: A autora (2021). 

 

 É importante dizer que todos os livros da coleção, do 6º ao 9º ano 

foram analisadas, a tabela acima mostra somente os livros que apresentaram 

conteúdos relacionados com abelhas.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos resultados é apresentada conforme critérios apontados 

previamente, onde estabeleço um diálogo com outros autores a fim de discutir e 

construir compreensões em função dos objetivos deste estudo.  

Começo esta análise ressaltando um dado importante no Quadro 2 (citado 

no item anterior), onde nenhum conteúdo relacionado às abelhas foi encontrado nos 

livros do 9° ano e apenas uma coleção apresentou o conteúdo no 6° ano. Nos 

demais, o conteúdo manteve-se nos 7º e 8º anos do Ensino Fundamental. Tendo em 

vista que, como já discuti anteriormente, na BNCC o conteúdo que pode estar 

relacionado às abelhas, fica subentendido na habilidade específica “(EF08CI07) 

Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos 

mecanismos adaptativos e evolutivos” (BRASIL, 2017b, p. 349). 

É importante destacar que todos os livros analisados são manuais do 

professor, portanto, alguns critérios aqui analisados são referentes à assuntos que 

são específicos para professores, os quais os alunos não têm acesso. O manual do 

professor se caracteriza por ter uma margem com formato de “U” ao redor das 

páginas do livro (laterais e inferior), onde constam a relação do conteúdo na BNCC, 

atividades complementares e orientações didáticas, conforme mostra a Figura 2, a 

seguir:  
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FIGURA 2 - LIVRO DO PROFESSOR COM FORMATO DE “U”. 

 

FONTE: Thompson e Rios (2018, p. 156). 

 

4.1 Linguagem utilizada no texto  

 

No primeiro critério analisado, busquei identificar se a linguagem utilizada é 

adequada, clara, se traz informações de conceitos técnicos e científicos e se as 

imagens e textos relacionam-se entre si.  

O livro OC008 traz informações de fontes seguras e confiáveis, como por 

exemplo, informações sobre as abelhas advindas direto da ONU (Organização das 

Nações Unidas) e da Plataforma Intergovernamental de Política Científica5. 

O livro CNAC7 apresentou uma linguagem adequada, pois foi clara, objetiva, 

técnica e científica. No entanto, alguns assuntos que seriam mais interessantes 

_______________  

 

5
 É coordenada por meio de quatro agências das Nações Unidas (PNUMA, UNESCO, FAO e 

PNUD). Assim como o IPCC é a Plataforma do Clima, a Plataforma 
Intergovernamental de Política Científ ica (IPBES) atua na documentação das 
tendências da biodiversidade, identif icação de instrumentos práticos de polít ica para 
a proteção e uso sustentável de espécies e ecossistemas (CASTRO, 2021). 
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ficaram fora do texto principal, com os tópicos “Use a internet” indicando o site 

Webee sobre abelhas e parceiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ). O LD também possui o “Tema para pesquisa” 

sobre insetos sociais (formigas, abelhas e cupins), incentivando que os alunos 

façam essa pesquisa, sendo, portanto, uma forma indireta de abordar o conteúdo 

sobre as abelhas. Esses tópicos servem como sugestões de pesquisa aos alunos, 

mas sabemos que se o professor não as solicita, são raros os alunos que buscam 

informações diferenciadas por conta própria. Devido a isso, considerei a abordagem 

indireta. Podemos perceber nesse livro, que o autor teve um cuidado de orientar a 

pesquisa para sites que fossem confiáveis e com respaldo científico, nesse caso, o 

site Webee vinculado e parceiro do CNPQ. Nos tempos atuais, em meio a muita 

desinformação, isso é extremamente importante e necessário.  

Já o livro CNAC8 não apresentou nenhum aprofundamento sobre as abelhas 

direcionadas para os alunos. Como orientação didática havia dois textos para o 

professor, o qual os alunos não têm acesso. Nesses dois textos a linguagem é 

extremamente científica, interdisciplinar e com uso de vários termos técnicos. Esses 

textos serão avaliados no tópico “orientações ao docente” mais adiante.  

O uso de termos técnicos na Biologia, como a presença de nomes científicos 

e grupos taxonômicos pode ser um pouco abstrato para o aluno, especialmente para 

compreender como funciona a nomenclatura das espécies e sua hierarquia. Por 

outro lado, como os textos presentes no livro CNAC8 estão disponíveis somente no 

manual do professor, neste caso, ele não terá dificuldades em interpretá-los, se caso 

usar os textos com os alunos.  

O uso de termos técnicos e científicos tem pontos positivos e negativos. Um 

ponto positivo é que os alunos aprendem que as palavras têm significados, ou seja, 

uma etimologia, e ao invés de memorizá-las, podem aprender a interpretá-las. O 

ponto negativo é o extenso uso dessa nomenclatura sem que os alunos 

compreendam seu real significado, interpretando a Biologia como um conjunto de 

nomes de plantas, animais e substâncias que precisam ser memorizados (NUNES, 

2013). Santiago, Araújo e Noronha (2017) dizem que a linguagem é extremamente 

relevante para o Ensino de Ciências, uma vez que, o público leigo pode sentir 

dificuldades com algumas nomenclaturas. Uma solução apontada pelos autores, é 
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que os professores utilizem de Textos de Divulgação Científica (TDC), por 

apresentarem uma linguagem simples e acessível.  

O livro AMC07 não traz nenhuma informação direta sobre as abelhas. Há 

apenas uma ilustração gráfica que representa o ciclo reprodutivo de uma 

angiosperma, com a abelha simbolizando a polinização. Essa ilustração será 

avaliada mais adiante, no tópico “tipo de imagem”.  

O livro IC006 traz informações científicas e de interesse social e cotidiano, 

tenta fazer uma abordagem interdisciplinar, incentiva a pesquisa, que divulguem as 

contribuições das abelhas para o planeta e como podemos preservá-las. E a partir 

dessas atividades incentiva a autonomia do aluno. Ao longo da discussão, a palavra 

interdisciplinar apareceu como uma qualidade dos livros IC006 e CNAC8. A 

interdisciplinaridade significa para Venturi (2018), o uso de diversas áreas do 

conhecimento, utilizadas na compreensão de situações, problemas ou fenômenos. 

Portanto, quando uso o termo “interdisciplinar” para os livros, significa que eles 

buscaram introduzir outras áreas do conhecimento (física, matemática, dentre 

outras) ao conteúdo biológico.  

A linguagem e as informações do livro CVU07 são bem básicas com relação 

às abelhas. Essas informações básicas se deram de acordo com a sua forma de 

vida em sociedade e sua divisão em castas, onde cada inseto tem sua função na 

sociedade.  

As informações contidas no livro CVU08 buscaram relacionar as abelhas 

com a polinização das flores, a posterior formação dos frutos e abordou 

indiretamente a coadaptação de flores e abelhas na especialização pela busca do 

néctar. Esses aspectos do livro serão melhor avaliados mais adiante.  

Durante a pandemia de COVID-19, que assolou o mundo no começo de 

2020 e que continua até o presente momento de escrita deste trabalho, houve 

também uma pandemia de informações, o que foi denominado pela Organização 

Mundial da Saúde de infodemia (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICADA DA SAÚDE, 

2021). Segundo a OMS, a infodemia se caracteriza por ser “um excesso de 

informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes 

idôneas e orientações confiáveis quando se precisa” (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DA SAÚDE, 2021). Devido a isso, têm-se a preocupação e o desejo 
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pela pesquisa de informações em sites que sejam confiáveis e tenham respaldo 

científico, de forma a garantir que as pessoas não fiquem desinformadas, ou então, 

que caíam em informações falsas (fake news).  

O termo fake news, citado acima, ganhou popularidade nas eleições 

presidenciais americanas em 2016, na disputa presidencial entre vários candidatos, 

mas especialmente entre Donald Trump e Hillary Clinton, onde ambos espalharam 

rumores sobre o outro, apontando que o oponente era inadequado para a 

presidência americana (PAULA; SILVA; BLANCO, 2018). Segundo esses mesmos 

autores, uma sociedade considerada a era da informação e do conhecimento, não 

pode ficar à mercê das fake news. Os autores Cunha (2001) e Tomaél et al. (2000) 

citados na obra de Paula; Silva e Blanco (2018, p. 97), alegam que as fontes de 

informação seguras possuem elementos que garantem sua confiabilidade: 

autoria e colaborações no campo da criação; avaliação por pares, 
organização das ideias, abordagem da temática e atualização em referência 
ao conteúdo informacional; e apresentação do projeto editorial (fontes, 
capas, tamanho e formato do papel, imagens, etc.) no quesito forma 
(CUNHA, 2001; TOMAÉL et al., 2000 apud PAULA; SILVA; BLANCO, 2018, 
p. 97).  

 

É interessante salientar que muito antes dessa preocupação global com a 

informação, os livros OC008 e CNAC7 já demonstravam esse interesse e 

preocupação de orientar os alunos em suas pesquisas por informações, trazendo 

informações da ONU e de sites vinculados ao CNPQ, entidade ligada ao Ministério 

da Ciência e Tecnologia, responsável por incentivos financeiros em pesquisas em 

diversos campos do conhecimento. Portanto, é notável que se trata de um órgão 

com respeito científico. Ao se tratar dos demais livros, não incentivaram diretamente 

a pesquisa em fontes confiáveis dentro do assunto abelhas, mas isso não quer dizer 

que no restante do livro isso não aconteça ou que o professor não deva conduzir 

uma pesquisa em fontes confiáveis.  

Ainda considero importante ressaltar que, de modo geral, não foram 

encontrados erros conceituais nos livros avaliados. Como foi citado diversas vezes, 

os livros tiveram linguagem adequada, isso quer dizer que, segundo Vital (2015, p. 

14) o livro consegue relacionar adequadamente os títulos, textos, imagens e 

legendas, estabelecendo uma comunicação clara com o leitor. Uma síntese da 

análise desta categoria pode ser observada no Quadro 3.  
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QUADRO 3 – RESUMO DO CRITÉRIO “LINGUAGEM UTILIZADA NO TEXTO”. 

Coleção Analisada Código Como o critério analisado se fez presente? 

Observatório de Ciências OC008 Com informações de fontes confiáveis. 

Ciências Naturais – Aprendendo 
com o Cotidiano 

CNAC7 Indicou o site Webee e buscou incentivar a 
pesquisa em sites confiáveis. 

Ciências Naturais – Aprendendo 
com o Cotidiano 

CNAC8 Para os alunos não, somente para o professor. 

Araribá Mais Ciências AMC07 - 

Inspire Ciências IC006 Incentiva a pesquisa e a divulgação dos resultados 

Ciências Vida e Universo CVU07 Informações básicas 

Ciências Vida e Universo CVU08 Aborda um pouco de mutualismo e polinização. 

FONTE: A autora (2021). 

 

4.2 Estrutura do conteúdo 

 

Neste critério busquei analisar em quais sessões o tema aparecia e a 

quantidade de páginas destinadas ao conteúdo de abelhas.  

O tema relacionado às abelhas aparece no OC008 articulado com a 

polinização das flores, sendo, aproximadamente, uma página para o texto "Declínio 

da população de abelhas ameaça agricultura, alerta ONU", com uma fotografia junto 

a ele. As abelhas ainda aparecem nos tópicos de orientação ao professor e atividade 

complementar. 

No livro CNAC7, as abelhas tiveram espaço como sugestões de pesquisa 

aos alunos, em sites vinculados ao CNPQ e para que pesquisassem sobre insetos 

sociais. São atividades que podem ser solicitadas, ou não, pelo professor. Neste 

caso, as atividades se limitaram a tópicos fora do texto principal. Em orientações 

didáticas havia a sugestão para o professor da leitura de um texto sobre insetos 

sociais, mas que não estava disponível no livro dos alunos. 

Na sessão destinada ao aprofundamento do professor, antes do sumário do 

livro didático CNAC8, encontram-se dois textos referentes às abelhas com os 

seguintes títulos "Importância das abelhas para a polinização" e "Por que o pólen 

adere a abelha? E por que ele salta para o estigma?". Esses textos estão como 

orientação didática, portanto os alunos não têm acesso a esse conteúdo, podendo 

ser uma opção do professor apresentar/explicar ou não para a turma. Mas como 
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muitas vezes o professor “precisa” terminar o conteúdo do livro, é bem provável que 

esses textos não serão aproveitados durante a aula. Os textos juntos, ocupam 

quase duas páginas. 

O conteúdo do livro AMC07 relacionado às abelhas ficou limitado à uma 

ilustração gráfica do ciclo reprodutivo das angiospermas e uma sugestão de 

atividade complementar. A ilustração ocupa praticamente meia página.  

Na estrutura de conteúdo do livro IC006, há um texto com o título “Sem 

abelhas, sem alimento” e abaixo desse texto, há o subtítulo “reflexões”, uma 

atividade para os alunos pesquisarem diversos aspectos sobre as abelhas, refletirem 

sobre seus achados e divulgar os resultados na escola e/ou nas redes sociais. Uma 

fotografia de uma abelha pousada numa flor acompanha essa proposta de atividade. 

Para isso, é utilizada uma página inteira para os textos e a fotografia. Nos tópicos 

destinados ao professor, orientações didáticas e “saiba mais”, o conteúdo de 

abelhas também se faz presente, com indicações de como abordar as abelhas e 

alguns sites contendo textos sobre elas.  

A menção feita no livro CVU07 é no texto principal, no subtítulo Artrópodes. 

Elas são mencionadas por serem excelentes polinizadoras e por serem insetos 

sociais bem organizados. Apenas algumas linhas foram destinadas a isso, sem 

nenhum texto ou imagem relacionado ao conteúdo. 

No livro CVU08, há uma ilustração gráfica do ciclo reprodutivo de uma 

angiosperma e uma questão relacionada à coadaptação entre abelhas e sua busca 

pelo néctar das flores. A ilustração ocupa duas páginas inteiras do livro, enquanto a 

questão ocupa uma pequena parte de outra página. Além disso, para o professor 

está disponível uma dica do documentário “O silêncio das abelhas”.  

Uma síntese da estrutura pode ser observada no Quadro 4 (abaixo). A partir 

desse critério, podemos enxergar a tendência dos LD em deixar as abelhas como 

um assunto secundário, já que foram pouquíssimas as vezes em que elas se 

encontraram no corpo do texto, ficando naqueles tópicos que circundam o texto 

principal, como “saiba mais”, “pesquise sobre”, “dicas de filmes/documentários”, 

“dicas para pesquisa”, entre outros. Também foram raros os textos destinados a 

esses insetos, onde somente os livros OC008 e IC006 apresentaram textos 

adicionais.  
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QUADRO 4 - RESUMO DO CRITÉRIO “ESTRUTURA DO CONTEÚDO”. 

Coleção Analisada Código Como o critério analisado se fez presente? 

Observatório de Ciências OC008 Texto, fotografia, orientação ao professor e atividade 
complementar. 

Ciências Naturais – Aprendendo 
com o Cotidiano 

CNAC7 Sugestões de pesquisas e orientações didáticas 

Ciências Naturais – Aprendendo 
com o Cotidiano 

CNAC8 Orientações didáticas 

Araribá Mais Ciências AMC07 Ilustração do ciclo reprodutivo das angiospermas e 
atividade complementar 

Inspire Ciências IC006 Texto, sugestão de atividade acompanhada de uma 
imagem e orientações didáticas 

Ciências Vida e Universo CVU07 Informações básicas no texto principal 

Ciências Vida e Universo CVU08 Ilustração do ciclo reprodutivo de uma angiosperma, 
um exercício e dica de documentário. 

FONTE: A autora (2021). 

 

Esse comportamento da maioria dos livros deve ser levado em consideração 

para as próximas edições do PNLD, pois quando um assunto é deixado em segundo 

plano, dá-se a entender que ele não precise ser discutido ou que não há importância 

na sua discussão, o que não é o caso das abelhas. São insetos extremamente 

importantes, assim como diz a famosa frase de Einstein: “Se 

as abelhas desaparecerem da face da terra, a humanidade terá apenas mais quatro 

anos de existência, sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, 

sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana” (ECOLOGIA EM 

AÇÃO, 2016, grifo do autor). 

Além do mais, como mencionado na fundamentação teórica, as abelhas são 

bioindicadores da saúde do ambiente, por serem insetos sensíveis às alterações 

climáticas (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2020). Sendo assim, o tema precisa ser mais 

inserido no contexto das aulas, de forma contextualizada com a realidade de cada 

região do país, pois, várias espécies de abelhas mudam conforme o bioma e tipo de 

ecossistema.  

Por outro lado, ressalto a quantidade de sugestões para pesquisa sobre o 

assunto. Com isso, os alunos vão aprendendo e se familiarizando a como e onde 

realizarem suas pesquisas. Mas também é importante que o professor estabeleça 
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critérios para essas pesquisas, principalmente com relação às fontes onde elas 

serão feitas.   

 

4.3 Atividades e exercícios do livro didático 

 

Neste critério busquei avaliar se os exercícios trazem reflexões sobre a 

temática das abelhas, levando em conta o ambiente, atividades antrópicas, o 

declínio de espécies e relações com a realidade do aluno, ou seja, se são atividades 

contextualizadas. 

O livro OC008 apresentou apenas uma questão sobre as abelhas, que foi:  

1. Em razão da redução da população de abelhas no mundo, agricultores 
recorrem ao aluguel de colmeias para garantir a produção de alguns frutos, 
como a maçã, o abacate e o melão.  

a) Qual é o papel desempenhado pelas abelhas na produção de frutas? 

b) Relacione a atividade de alguns animais, como as abelhas, com a 
reprodução sexuada das angiospermas (THOMPSON; RIOS, 2018, p. 161). 

 

Essa questão foi relacionada principalmente com a polinização das flores e o 

consequente desenvolvimento dos frutos. É importante reparar que o texto traz a 

questão do aluguel das colmeias para produtores de frutas, situação que não foi 

mencionada antes. É uma situação que acontece em inúmeras regiões do país e 

recebe o nome de apicultura migratória, ou seja, o apicultor desloca as colmeias 

para aproveitar as diversas floradas ao longo do ano (ABELHA, 2021f). 

O livro IC006 traz no tópico “reflexões”, uma atividade que incentiva os 

alunos a pesquisarem vários assuntos relacionados às abelhas e posteriormente a 

isso, que façam a divulgação de seus resultados, como transcrito abaixo: 

Forme grupo com dois colegas. Juntos, busquem outras informações em 
revistas, sites e livros sobre abelhas, a importância desses insetos para a 
polinização, as possíveis causas de seu desaparecimento em massa e as 
consequências desse sumiço para os seres humanos. Depois elaborem uma 
campanha alertando as pessoas sobre esse problema ambiental, propondo 
possíveis soluções. Atentem para que a campanha seja compreendida por 
todas as pessoas, até mesmo os alunos mais novos que vocês e as pessoas 
com mais idade. A campanha pode ser divulgada nas redes sociais, nos 
aplicativos de mensagens e no blog da escola, se houver. Também é possível 
elaborar cartazes para ficarem expostos na escola (BUENO; MACEDO, 2018, 
p. 150). 
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A atividade incentiva a autonomia do aluno, a criatividade na divulgação dos 

resultados, contempla aspectos sociais, ambientais e de cotidiano, sendo 

possivelmente a atividade mais contextualizada e completa dentre os livros 

analisados. 

Em uma das atividades propostas pelo livro CVU08, o enunciado começa 

contextualizando a especialização que algumas flores têm para que apenas um 

agente polinizador em específico as visite. Algumas flores podem apresentar um 

guia de néctar, não sendo acessíveis a outros animais, apenas às abelhas, 

conforme mostra a Figura 4 a seguir: 

 

FIGURA 4: FOTOGRAFIA QUE ACOMPANHAVA A QUESTÃO DO LD CVU08. 

 

FONTE: Godoy (2018b, p. 130). 

 

No fim, uma das questões é bem contextualizada:  

b) Qual a importância das especializações presentes nas flores de algumas 
plantas polinizadas por animais? (GODOY, 2018b, p. 130). 

 

Essa questão pode ser remetida ao conceito de mutualismo que as plantas 

têm com seus polinizadores, aumentando assim, o sucesso reprodutivo dessa 

espécie. Os livros CNAC7, CNAC8, AMC07 e CVU07 não apresentaram atividades 

relacionadas às abelhas. 

A grande quantidade de livros que não possuem qualquer atividade sobre 

abelhas precisa ser salientada (conforme síntese apresentada no Quadro 5). Uma 

vez que, segundo os autores Almeida, Silva e Brito (2008), os exercícios servem 
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como auxílio ao aprendizado por proporcionarem uma revisão do conteúdo.  Foram 

7 (sete) livros analisados e destes, 4 (quatro) não apresentaram qualquer atividade 

relacionada a esses insetos. Os outros 3 (três) livros apresentaram atividades 

interdisciplinares, buscando trazer outros conhecimentos junto ao conteúdo da aula, 

como por exemplo, a utilização do apiário migratório, a relação de mutualismo e a 

atividade de pesquisa e divulgação. 

 

QUADRO 5 – RESUMO DO CRITÉRIO “ATIVIDADES E EXERCÍCIOS DO LIVRO 
DIDÁTICO”. 

Coleção Analisada Código Como o critério analisado se fez 
presente? 

Observatório de Ciências OC008 Um exercício 

Ciências Naturais – Aprendendo com 
o Cotidiano 

CNAC7 - 

Ciências Naturais – Aprendendo com 
o Cotidiano 

CNAC8 - 

Araribá Mais Ciências AMC07 - 

Inspire Ciências IC006 Atividade de reflexão 

Ciências Vida e Universo CVU07 - 

Ciências Vida e Universo CVU08 Um exercício 

FONTE: A autora (2021). 

 

Biar, Nogueira e Megid Neto (2014) afirmam que as atividades 

interdisciplinares aparecem com rara frequência e quando aparecem tem um caráter 

complementar. Fato este que presenciei ao analisar alguns dos livros didáticos de 

Ciências.  

No estudo realizado por Almeida, Silva e Brito (2008), foi constatado que as 

atividades presentes nos livros didáticos, eram formadas por perguntas curtas, 

diretas e com respostas facilmente encontradas no texto, ocasionando ao aluno a 

reprodução de conhecimento sem o senso crítico necessário para a construção de 

uma aprendizagem significativa. Neste caso, percebemos que houve uma evolução 

em relação à qualidade dos exercícios propostos nos livros OC008, IC006 e CVU08, 

uma vez que os mesmos deixaram as atividades dinâmicas e com que a resposta 

das atividades não fosse tão óbvia.  
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4.4 Atividade complementar 

 

As atividades complementares estão presentes somente no livro didático do 

professor. São atividades que aparecem como sugestão aos professores, 

geralmente se apresentam de forma mais lúdica do que as os exercícios presentes 

no livro. Analisei como e quais são essas atividades apresentadas ao professor. 

A atividade complementar sugerida no livro OC008 é de que o professor 

passe aos alunos a videoaula sugerida pelo livro "Sem abelhas, sem alimento: a 

importância das abelhas na produção de alimentos" disponível online. A videoaula 

seria um complemento ao texto "Declínio da população de abelhas ameaça 

agricultura, alerta ONU". 

O livro CNAC7 apresentou duas atividades complementares aos alunos. A 

primeira, no capítulo sobre artrópodes, o livro apresenta como sugestão uma 

pesquisa sobre os insetos sociais, sendo as abelhas, formigas e cupins. A segunda 

atividade é mais uma sugestão para um aprofundamento sobre alguns temas e 

dentre eles, as abelhas. É sugerido a visita ao site Webee, onde encontram-se 

inúmeras informações sobre as abelhas, sua ecologia, desenvolvimento, 

alimentação, identificação de espécies, entre outros.  

Foram duas atividades complementares sugeridas no AMC07. A primeira é 

um site da USP sobre uma queda na polinização com impacto na agricultura, mas 

não foi possível acessá-lo, pois estava indisponível. A segunda atividade é a 

sugestão do documentário "Mais que mel" e pela sinopse descrita no livro, aponta 

como a polinização afeta a produção de alimentos e como dependemos desse 

processo. Os livros IC006, CNAC8, CVU07 e CVU08 não apresentaram nenhuma 

atividade complementar conforme o Quadro 6: 
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QUADRO 6 – RESUMO DO CRITÉRIO “ATIVIDADE COMPLEMENTAR”. 

Coleção Analisada Código Como o critério analisado se fez presente? 

Observatório de Ciências OC008 Videoaula online como complemento ao texto 
disponível no livro 

Ciências Naturais – 
Aprendendo com o Cotidiano 

CNAC7 Pesquisa sobre insetos sociais e no site Webee 

Ciências Naturais – 
Aprendendo com o Cotidiano 

CNAC8 - 

Araribá Mais Ciências AMC07 Pesquisa em site e sugestão de documentário 

Inspire Ciências IC006 - 

Ciências Vida e Universo CVU07 - 

Ciências Vida e Universo CVU08 - 

FONTE: A autora (2021). 

 

Quatro livros não apresentaram atividades complementares, ou seja, 

nenhuma sugestão de filme, documentário, site, videoaula ou pesquisas. No entanto, 

o livro IC006 apresentou uma atividade extremamente reflexiva e contextualizada, 

portanto, dispensaria o uso de atividades extras, pois a atividade que foi proposta 

engloba muitos aspectos da pesquisa e uso de sites (ver item Atividades e 

exercícios do livro didático). 

Em sua maioria, as atividades apresentadas nos três livros tiveram 

propostas baseadas no uso da internet, seja com videoaula, filmes, documentários 

ou pesquisas. Esse interesse de utilizar a internet é importante, visto a necessidade 

de integrar as tecnologias nos processos de aprendizagem. 

O autor Rosa (2000) cita aspectos importantes de apresentar recursos áudio 

visuais no Ensino de Ciências. Esses recursos quebram a rotina de sala de aula, o 

que acaba por motivar a aprendizagem do aluno; possibilitam a demonstração de 

um fenômeno a partir de uma imagem ou vídeo; é um instrumento de diferenciação, 

que no caso da Biologia, podemos usar para apresentar as diferenças entre grupos 

taxonômicos, espécies, dentre outros; e por fim a simulação, onde o professor pode 

dispor desse instrumento a fim de que os alunos possam praticar o conteúdo 

aprendido.  

A partir do Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017, o PNLD, além de 

adquirir livros e materiais didáticos físicos, passou a adquirir também softwares e 
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jogos educacionais, alinhando tecnologia à educação (BRASIL, 2017). Portanto, o 

professor tem total direito de usar e usufruir desse instrumento pedagógico à sua 

disposição.  

 

4.5 Tipo de imagem 

 

Neste critério, analisei se as imagens utilizadas são fotografias reais, figuras 

e/ou desenhos, ou então, se as imagens apresentam somente as abelhas do gênero 

Apis (com ferrão) ou outras abelhas, como as solitárias e as sem ferrão. 

A imagem disponível no livro OC008 é uma fotografia e na sua legenda 

possui a descrição da espécie (Apis mellifera), seu comprimento e a flor em que ela 

está pousada (gerânio). 

 

FIGURA 5: FOTOGRAFIA DISPONÍVEL NO LIVRO DIDÁTICO OC008. 

 

FONTE: Thompson e Rios (2018, p 157). 

 

O livro CNAC8 apresenta uma foto de uma abelha pousada em uma flor e 

coberta de pólen. Um detalhe chama a atenção, pois a abelha é da cor preta, bem 

diferente daquele tipo que estamos acostumados a ver (com listras pretas e 

amarelas). Isso poderá mostrar aos alunos que existem outros tipos de abelhas. 

Outra vez podemos ver a escala de comprimento.  
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FIGURA 6: FOTOGRAFIA DISPONÍVEL NO LIVRO CNAC8. 

 

FONTE: Canto e Canto (2018b, p. 129). 

 

No livro AMC07 há um esquema do ciclo da polinização da goiaba, e como 

agente polinizador está a abelha. A imagem é uma ilustração gráfica, que mostra a 

Apis mellifera na polinização da flor de goiabeira. Neste caso, o foco da imagem não 

é a abelha, mas sim mostrar sua importância dentro do ciclo reprodutivo das 

angiospermas. 

 

FIGURA 7: ILUSTRAÇÃO DISPONÍVEL NO LIVRO AMC07. 

 

FONTE: Carnevalle (2018, p. 97). 
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A imagem apresentada no livro IC006 é uma fotografia de uma Apis mellifera 

pousada em uma flor branca. 

 

FIGURA 8: FOTOGRAFIA DISPONÍVEL NO LIVRO IC006. 

 

FONTE: Bueno e Macedo (2018, p. 150). 

 

No subtítulo “Angiospermas” do livro CVU07, há uma foto de uma Apis 

mellifera cheia de pólen, pousada sobre uma flor amarela. A polinização é um 

processo que fica evidente nessa imagem.  

 

FIGURA 9: FOTOGRAFIA DISPONÍVEL NO LIVRO CVU07. 

 
FONTE: Godoy (2018a, p. 139). 

 

O livro CVU08 apresenta um esquema da polinização da goiabeira. É um 

esquema do ciclo de polinização da goiabeira, com a Apis mellifera sendo a principal 

responsável pela polinização das flores. 
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FIGURA 10: ILUSTRAÇÃO DISPONÍVEL NO LIVRO CVU08. 

 

FONTE: Godoy (2018b, p. 128). 

 

No livro CNAC7, não foi encontrada nenhuma imagem, conforme síntese 

apresentada no Quadro 7. 

 

QUADRO 7 – RESUMO DO CRITÉRIO “TIPO DE IMAGEM”. 

Coleção Analisada Código Como o critério analisado se 
fez presente? 

Observatório de Ciências OC008 Apis pousada em flor de gerânio 

Ciências Naturais – Aprendendo com o 
Cotidiano 

CNAC7 - 

Ciências Naturais – Aprendendo com o 
Cotidiano 

CNAC8 Abelha preta coberta de pólen, 
pousada numa flor 

Araribá Mais Ciências AMC07 Esquema de polinização da 
goiaba 

Inspire Ciências IC006 Apis pousada numa flor branca 

Ciências Vida e Universo CVU07 Apis pousada numa flor amarela 

Ciências Vida e Universo CVU08 Esquema de polinização da 
goiaba 

FONTE: A autora (2021). 

 

Almeida, Silva e Brito (2008) dizem que as imagens superam a abstração 

dos textos ao auxiliar na compreensão do conteúdo. Fato decorrente da ilustração e 

correlação possível quando se apresenta uma imagem, trata-se de aproximar o 

estudante da realidade, mesmo que seja por meio de uma fotografia, incentivando e 

estimulando-o visualmente.  



57 

 

 

Foi observada a presença da escala em todas as imagens presentes nos 

livros. Isso se deu devido ao edital do PNLD, que prevê que se deve “utilizar escala 

adequada ao objeto de conhecimento” nas ilustrações e também “quando, de caráter 

científico, respeitar as proporções entre objetos ou seres representados;” (FNDE, 

2020b, p. 41). Portanto, isso nos mostra que o MEC se preocupa com a qualidade 

dos livros que irão ser adquiridos, propondo critérios avaliativos que precisam ser 

seguidos por autores e editoras, a fim de garantir as melhores obras para os 

estudantes.  

Não foram encontrados desenhos personificados das abelhas, 

antropomorfizando esses insetos, como ocorriam com LD do passado. O termo 

antropomorfismo caracteriza-se por atribuir características e comportamentos 

humanos à animais, deuses ou objetos (SOANES; STEVENSON, 2005 apud ROSA; 

PAIXÃO; SOARES, 2018). Nos casos que não eram fotografias reais, os livros 

buscaram trazer ilustrações muito próximas da realidade, com traços e cores muito 

semelhantes ao natural, fato este, significativo para o Ensino de Ciências, uma vez 

que seres não humanos estão sendo tratados como tais.  

 

4.6 Relações entre abelhas e seres não humanos 

 

Neste critério identifiquei se os LD abordam a relação das abelhas com 

outros organismos, podendo estes ser plantas ou outros tipos de insetos, abordando 

o mutualismo entre os grupos.  

No livro OC008, esse critério é bastante frequente, uma vez que o livro 

abordou a temática das abelhas junto ao conteúdo de polinização das flores. Isso 

fica evidente, pois dentro do subtítulo “polinização, dispersão e germinação de 

sementes”, há o texto “Declínio da população de abelhas ameaça agricultura, alerta 

ONU" indicando a importância das abelhas para a polinização das plantas, o que 

garante que tenhamos inúmeros alimentos em nosso dia a dia. Outra questão que 

permite essa evidência é que o título do texto é sugestivo para a importância da 

polinização para a agricultura. 

A partir da ilustração do ciclo reprodutivo da goiaba, o livro AMC07 

apresenta a abelha como um agente polinizador de plantas frutíferas. 



58 

 

 

O livro IC006 propriamente não aborda essa relação com textos e imagens, 

mas a partir de atividades presentes no livro, os alunos podem acabar descobrindo 

essas, e outras particularidades. O livro buscou propiciar atitudes investigativas nos 

alunos, principalmente no tópico “reflexões” (ver item atividades e exercícios do livro 

didático), onde o LD busca incentivar a pesquisa, reflexão e divulgação do que foi 

pesquisado e aprendido pelo aluno.  

No livro CVU07, este critério está bastante presente na questão que 

relaciona o guia de néctar das flores com as abelhas, uma especialização que pode 

ser considerada uma relação de mutualismo entre inseto e planta. 

Os livros CNAC7, CNAC8 e CVU08 não apresentaram nada sobre o 

assunto, conforme demonstro na síntese do Quadro 8.  

 

QUADRO 8 – RESUMO DO CRITÉRIO “RELAÇÕES ENTRE ABELHAS E OUTROS SERES 

VIVOS”. 

Coleção Analisada Código Como o critério analisado se fez presente? 

Observatório de Ciências OC008 Abelhas e polinização das flores, de forma 
contextualizada 

Ciências Naturais – Aprendendo 
com o Cotidiano 

CNAC7 - 

Ciências Naturais – 
Aprendendo com o Cotidiano 

CNAC8 - 

Araribá Mais Ciências AMC07 Apenas como agente polinizador de flores 

Inspire Ciências IC006 Indiretamente a partir de pesquisas 

Ciências Vida e Universo CVU07 Especialização inseto-planta 

Ciências Vida e Universo CVU08 - 

FONTE: A autora (2021). 

 

Do total de livros analisados, três deles não apresentaram qualquer relação 

entre as abelhas e outros seres vivos. Já discuti no início deste estudo que esses 

insetos interagem muito com as plantas, mais especificamente com suas flores, por 

isso é um fator a ser analisado com mais cautela. Será que não está faltando a 

inserção de temas interdisciplinares ou de uma contextualização com o que vivemos 

no dia a dia? Sabemos que as abelhas são eficientes polinizadores e os livros 

CNAC7, CNAC8 e CVU08 sequer citam essa função ecológica. 
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As abelhas polinizam plantas de interesse agrícola, árvores frutíferas, 

nativas e exóticas, portanto, sua importância econômica, social e ambiental poderia 

ser abordada de várias formas pelos autores. O livro CVU07, por exemplo, abordou 

em uma de suas atividades a interação mutualística entre a flor e abelha, 

coadaptações que foram surgindo com o passar dos milhares de anos. O 

mutualismo caracteriza-se por uma interação que acontece entre diferentes espécies 

com benefício mútuo, sendo as interações inseto planta uma das mais estudadas, 

devido ao seu valor econômico (MENDES; SILVA, 2018). 

O tema foi abordado de uma forma discreta, o aluno não saberia que esse 

exemplo recebe o nome de mutualismo, pois o livro não dá nome à essa interação, 

caracterizando-se como uma omissão. E ressalto a importância desta relação, visto 

que esses insetos, junto com muitos outros, garantem a vida nesse planeta.  

O livro AMC07 e OC008 salientaram a importância da polinização das 

abelhas para diversas flores e para a agricultura, mas que por inúmeras razões, está 

sendo afetada pelo decréscimo na população desses insetos. O livro poderia 

abordar esse tema como atividade complementar sugerindo que pesquisem uma 

solução alternativa, ou seja, a inclusão da apicultura migratória ou até mesmo a 

instalação da apicultura em matas próximas a regiões agricultáveis. Neste caso, 

teríamos uma relação mutualística entre agricultura e preservação, tornando-se uma 

relação positiva para ambos. Como é o caso de Malerbo-Souza, Nogueira-Couto e 

Couto (2003), que ao estudar a cultura da laranja, observou que as flores, quando 

altamente visitadas por abelhas, os frutos foram mais pesados, mais doces e com 

mais sementes por gomos. 

Por outro lado, o livro IC006 não apresentou de forma direta as relações 

entre abelha e outros seres vivos, mas, por meio de uma das atividades sugeridas 

de pesquisa que dependerá da condução feita pelo professor. 

 

4.7 Relações entre abelhas e seres humanos 

 

Analisamos se o LD apresenta aspectos sociais, econômicos e medicinais 

envolvendo as abelhas e como estes aspectos se relacionam com os seres 

humanos. 
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O livro OC008 traz o texto complementar "declínio da população de abelhas 

ameaça agricultura, alerta ONU". Nesse texto é abordada a diminuição da população 

de abelhas e outros polinizadores, fator que influencia a produção de alimentos em 

escala mundial. Ao ler o texto, dá-se a entender que as abelhas apenas servem para 

a agricultura e apenas devemos preservá-las devido a isso, sendo uma visão 

antropocêntrica da relação. Incluem também que o ser humano é a principal causa 

do declínio populacional, por conta de desmatamentos, pesticidas, poluição e perda 

de habitat. O texto ainda traz informações sobre a porcentagem das plantas 

utilizadas na agricultura que são polinizadas pelas abelhas (de 5 a 8%) e o quanto 

esses insetos são importantes economicamente (de US$ 135 a 577 bilhões). 

Os demais livros CNAC7, CNAC8, AMC07, IC006 e CVU07 e CVU08 não 

apresentaram nada em relação a este critério, conforme síntese no Quadro 9.  

 

QUADRO 9 – RESUMO DO CRITÉRIO “RELAÇÕES ENTRE ABELHAS E SERES 
HUMANOS”. 

Coleção Analisada Código Como o critério analisado se fez 
presente? 

Observatório de Ciências OC008 Aponta o ser humano como 
principal responsável pela 
diminuição populacional de 
abelhas e uso utilitarista na 

agricultura 

Ciências Naturais – Aprendendo 
com o Cotidiano 

CNAC7 - 

Ciências Naturais – Aprendendo 
com o Cotidiano 

CNAC8 - 

Araribá Mais Ciências AMC07 - 

Inspire Ciências IC006 - 

Ciências Vida e Universo CVU07 - 

Ciências Vida e Universo CVU08 - 

FONTE: A autora (2021). 

 

A polinização na agricultura foi o único assunto abordado pelo livro OC008 e 

também, o único que a relação abelhas e seres humanos foi encontrada. O fato de 

que 6 (seis) livros não relacionaram as abelhas com nosso cotidiano e o quão 

benéficas elas podem ser, precisa ser observado. Esses insetos possuem inúmeros 

produtos como mel, própolis, geleia real, cera e pólen, alimentos que são naturais e 
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altamente benéficos para a saúde humana, auxiliando no combate ao estresse, 

fadiga, distúrbios de crescimento, de comportamento, protege contra gripes e dor de 

garganta, agem como anti-inflamatório, antibiótico natural, auxiliam na imunidade, 

equilíbrio da microbiota intestinal, controle do colesterol, redução da gordura 

corporal, entre outros, (DORÁZIO, 2017) trazendo e melhorando aspectos culturais, 

históricos, éticos e estéticos para o autoconhecimento humano. No entanto, 

nenhuma menção às relações saudáveis que podem ser estabelecidas entre 

abelhas e seres humanos é realizada, o que requer uma reavaliação por conta dos 

autores e editoras.  

 

4.8 Relações entre abelhas e meio ambiente 

 

Com este critério busquei analisar como o LD apresenta a relação das 

abelhas com o meio ambiente, sua importância e funções ecológicas. 

No livro IC006 me deparei com a menção das abelhas no subtítulo 

“sociedade” dentro do conteúdo de interações ecológicas. Não era um conteúdo que 

estava sendo analisado, porém, achei oportuno colocá-lo nas avaliações, pois são 

informações pertinentes sobre o grupo. Acompanhando o pequeno texto, havia uma 

fotografia da entrada de uma colônia de abelha sem ferrão, conforme Figura 11.  

 

FIGURA 11: SUBTÍTULO “SOCIEDADE” PRESENTE NO LIVRO IC006. 

 

LEGENDA: Trecho do livro IC006 sobre insetos sociais e à esquerda, fotografia de abelhas 
sem ferrão. 

FONTE: Bueno e Macedo (2018, p. 140). 
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Fato este, que abre espaço para discutir a importância da ajuda mútua entre 

seres vivos sociais para manter sua existência, bem como manter seu habitat, ou o 

seu ambiente. Trata-se de uma relação indireta, pois o LD não faz esta menção, 

mas poderia ser alvo de debate, de acordo com a condução do professor. No 

entanto, ressalto que a menção é indireta e não pode ser contabilizada, portanto, 

uma relação entre as abelhas e o meio ambiente natural, voltada para as relações 

ecológicas, que se afastem de relações antropocêntricas, não foram encontradas, 

conforme síntese no Quadro 10.  

 

QUADRO 10 – RESUMO DO CRITÉRIO “RELAÇÕES ENTRE ABELHAS E MEIO 
AMBIENTE”. 

Coleção Analisada Código Como o critério analisado se 
fez presente? 

Observatório de Ciências OC008 - 

Ciências Naturais – Aprendendo com o 
Cotidiano 

CNAC7 - 

Ciências Naturais – Aprendendo com o 
Cotidiano 

CNAC8 - 

Araribá Mais Ciências AMC07 - 

Inspire Ciências IC006 - 

Ciências Vida e Universo CVU07 - 

Ciências Vida e Universo CVU08 - 

FONTE: A autora (2021). 

 

A relação das abelhas com o meio ambiente não apareceu em nenhum dos 

livros de forma direta, mas sim indiretamente na maioria dos critérios analisados 

anteriormente, nas atividades complementares com a sugestão de documentários, 

filmes, videoaulas, pesquisas e textos que poderiam dar esse suporte para a 

importância ambiental desses polinizadores. Contudo, essa abordagem depende 

muito do professor, se ele irá adotar essas sugestões e como as conduzirá durante a 

realização das atividades. Portanto, pode se dizer que houve um silenciamento 

desse critério, uma vez que não houveram elementos presentes no material 

destinado aos alunos. 

No entanto, os livros deveriam abordar a relação que as abelhas têm com o 

meio ambiente. Nenhum dos livros mencionou, por exemplo, que esses insetos 
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podem atuar como bioindicadores da qualidade do ambiente, o que de fato, nós 

sabemos que são.  

Não é novidade que a mata nativa brasileira reduziu drasticamente nas 

últimas décadas e que isso impactou na perda de habitat para as diversas espécies 

de abelhas existentes em nosso país. Desta forma, os LD poderiam mencionar, por 

exemplo, a instalação da meliponicultura, devido ao fato de as abelhas serem 

mansas, possibilitando a criação próximo às residências e zona urbana (EMBRAPA, 

2008) agregando valor nessa área, juntamente com sistemas agroflorestais, sendo 

uma possível solução para uma relação racional e sustentável, especialmente para 

pequenos produtores rurais. Com isso, pode-se preservar a mata nativa, pode ser 

rentável se bem manejada e ainda, melhorar a qualidade de vida daquela família e 

de muitas outras.  

 

4.9 Relações entre abelhas e vida cotidiana dos alunos 

 

Este critério buscou analisar se a forma como as abelhas são apresentadas 

é relacionada ao cotidiano, vivência e realidade do aluno de forma contextualizada. 

O livro OC008 aborda a polinização de muitas frutas, vegetais, nozes e 

sementes, alimentos que estão presentes na nossa alimentação (ou pelo menos 

deveriam estar). Esse critério evidencia-se no trecho: “As espécies dependentes das 

polinizações englobam a produção de muitas frutas, vegetais, sementes, nozes e 

óleos, que fornecem a maior proporção de micronutrientes, vitaminas e mineiras da 

dieta humana”, onde fica evidente que as abelhas polinizam muitos alimentos que 

estão presentes em nossa alimentação diária. 

A mortandade de abelhas não está diretamente ligada ao cotidiano dos 

alunos, porém esse fato afeta toda vida no planeta e acaba sendo um assunto 

importante. Abordar a campanha "Sem abelhas, sem alimento" no livro IC006 com 

as crianças é interessante, sendo um assunto que deve ser do nosso interesse e 

cotidiano por afetar nossa alimentação. 
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Este critério encontra-se pouco presente no livro CVU08. No entanto, pode-

se relacionar a polinização com as frutas que comemos. Dependerá muito da 

abordagem que o professor terá com os alunos.  

Os livros CNAC7, AMC07 e CVU07, não foi encontrado nenhum assunto que 

pudesse ser relacionado a esse critério, conforme Quadro 11. 

 

QUADRO 11 – RESUMO DO CRITÉRIO “RELAÇÕES ENTRE ABELHAS E VIDA 
COTIDIANA DOS ALUNOS”. 

Coleção Analisada Código Como o critério analisado se 
fez presente? 

Observatório de Ciências OC008 Aborda de forma superficial. 

Ciências Naturais – Aprendendo com 
o Cotidiano 

CNAC7 - 

Ciências Naturais – Aprendendo com 
o Cotidiano 

CNAC8 - 

Araribá Mais Ciências AMC07 - 

Inspire Ciências IC006 Campanha “Sem abelhas, sem 
alimentos”. 

Ciências Vida e Universo CVU07 - 

Ciências Vida e Universo CVU08 Aborda indiretamente. Vai 
depender do professor. 

FONTE: A autora (2021). 

 

A partir desse critério podemos visualizar que os livros pouco apresentam as 

abelhas contextualizadas com o cotidiano do aluno. Dessa forma, faz-se entender 

que esses insetos não trazem nenhum benefício para a saúde humana, ou então, 

que são encontrados apenas em matas e que não podemos encontrá-los em áreas 

urbanas, já que em nenhum momento foram relacionados com a realidade do aluno. 

Os autores Kato e Kawasaki (2011) afirmam que quando o ensino não remete à 

vivência do aluno, o currículo se torna inadequado à realidade, pois está distante da 

realidade vivida pelo estudante, sem o uso de elementos significativos, sem a 

conexão do que se aprende na escola e o que se observa no dia a dia.  

Kato e Kawasaki (2011) realizaram uma pesquisa sobre como o conceito de 

contextualização era apresentado em alguns documentos oficiais norteadores da 

educação, como os PCN’s e as Diretrizes do Estado de São Paulo. A partir dos 

resultados, eles concluíram que o conceito de contextualização no ensino mais 
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presentes nos documentos curriculares, foi em relação ao “cotidiano do aluno”, ao 

relacionar a disciplina com as experiências de cidadania, sociais, culturais e 

pessoais do aluno. 

Sabemos que a maior porcentagem de alunos reside em zonas urbanas. 

Mendes e Silva (2018) realizaram um estudo em praças urbanas a fim de identificar 

as espécies de abelhas que ocorriam nesses locais. Como resultado obtiveram que 

as praças públicas são frequentadas por inúmeras abelhas e a adição de mais 

praças com uma maior diversidade de plantas, pode estimular as visitas desses 

polinizadores.  

Portanto, os livros não exploraram o suficiente estes aspectos 

interdisciplinares e foram pouco contextualizados com o cotidiano do aluno. Fica 

como sugestão adotar princípios investigativos em que os alunos poderiam observar 

o entorno da escola, ou debater se existem abelhas em suas casas na área urbana 

para dar início as discussões, de forma contextualizada.  

 

4.10 Orientações ao docente 

 

Trata-se de um dos subtítulos do livro que só está disponível no manual do 

professor. Há um espaço destinado à essas orientações em praticamente todas as 

páginas. Com este critério analisei como são essas orientações ao professor.  

Havia no livro CNAC7, a sugestão para o professor ler e se aprofundar no 

texto “Insetos sociais” que está disponível no manual, antes do sumário. Esse texto 

tem um caráter informativo sobre esses insetos (cupins, formigas e abelhas), 

descrevendo seu modo de vida, alimentação, habitat, entre outros, para fins de 

conhecimento dessas espécies e algumas diferenças existentes entre as 

sociedades. Como o texto não está disponível ao aluno, fica por responsabilidade do 

professor falar com eles sobre essas informações “extras”.  

Nas orientações do professor do livro IC006 está sugerido a campanha 

"Sem abelhas, sem alimento" com um pequeno texto para ser lido, acompanhado de 

uma imagem (ver Figura 8) e de sugestões de atividades para auxiliar nas reflexões 

sobre as abelhas e tudo relacionado a elas. Na página seguinte há a sugestão do 
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filme Bee Movie que pode abrir discussões sobre a importância e as funções que 

esses insetos exercem e as consequências do desaparecimento das populações de 

abelhas.  

Como orientação ao professor o livro CVU08 sugere o documentário "O 

silêncio das abelhas", que salienta a diminuição da população de abelhas. Outra 

atividade sugerida é a pesquisa em grupos sobre a “síndrome de polinização”, 

investigando flores da escola e de seu cotidiano. Depois de seguir os procedimentos 

indicados, eles deverão apresentar os resultados para o resto da turma. 

Não foi encontrado nada nos livros OC008, AMC07, CVU07 relacionado a 

esse critério de análise. Já o livro CNAC8 é um pouco diferente dos demais. Nele 

não havia nada sobre abelhas no livro do aluno, o conteúdo esteve presente só no 

manual do professor. Nesse manual, em uma das páginas, estava a orientação 

didática para que o professor voltasse às páginas que antecedem o sumário na 

sessão “aprofundamento para o professor”, para ler os dois textos:  

1) "Importância das abelhas para a polinização"; 

2) "Por que o pólen adere à abelha? E por que ele salta para o estigma?".  

Por ser um manual do professor, fica a critério dele se aprofundar nesses 

assuntos e comentar com seus alunos, ou seguir com os próximos conteúdos. Por 

conta disso, os dois textos serão analisados ressaltando pontos importantes e 

relevantes de ambos, portanto, os critérios utilizados para as análises anteriores não 

serão usados para este livro em específico. Esses dois textos disponíveis para o 

professor são relativamente extensos e com vários detalhes, somando um total de 

duas páginas destinadas a eles. 

O texto 1 apresenta informações do cotidiano do aluno, traz nomes 

científicos de gênero e família e os possíveis cruzamentos entre as espécies. 

Menciona superficialmente as abelhas solitárias, porém em nenhum momento é 

mencionado as abelhas sem ferrão (ASF).   

No critério relação entre abelhas e outros seres vivos é mencionado a 

interação mutualística entre flores e abelhas. Neste caso, as angiospermas têm sua 

reprodução beneficiada enquanto as abelhas buscam por recursos. Na relação 

delas com os seres humanos o livro cita a dispersão da Apis mellifera pelo mundo. 

O que realmente aconteceu, já que essa espécie não existia na América antes do 
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século XX, sendo uma espécie exótica em vários continentes. Neste caso, houve 

também a tendência de não abordar aspectos históricos envolvendo as abelhas e a 

sociedade humana, tampouco acerca de sua introdução no continente americano.  

O texto traz informações ambientais e econômicas sobre esses insetos, 

onde cerca de 80% de todas as angiospermas são polinizadas por insetos, e destas, 

85% são por abelhas. Já cerca de 40 mil espécies de plantas com flores teriam sua 

existência comprometida com a ausência de abelhas. Há pouca contextualização 

direta com o cotidiano do aluno, mas todos os assuntos abordados são da vivência 

do aluno, como por exemplo, as flores, plantas, a polinização e os frutos desse 

processo. Sente-se a falta de conteúdos interdisciplinares na maioria dos livros 

analisados.  

O texto 2 apresenta uma linguagem bem contextualizada, uma vez que 

apresentou a física no processo de polinização, assunto bem específico e que é 

pouco abordado. Além de explicar esse processo, também mencionou a Lei de 

Couloumb para que os alunos pudessem relacionar ambos os conteúdos: 

polinização e física, dando uma característica interdisciplinar para o conteúdo. Para 

deixar o conteúdo mais dinâmico, o livro apresenta um esquema de como a física se 

apresenta durante a polinização, conforme Figura 12 a seguir: 

 

FIGURA 12: ESQUEMA E IMAGEM PRESENTES NO TEXTO 2. 

 

LEGENDA: À esquerda, representação do esquema de como a física age durante a 
polinização das flores. À direita, abelha Apis mellífera coberta de pólen. 

FONTE: Canto e Canto (2018b, p. XXXV). 
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Especialmente neste texto, a abordagem da física na polinização teve 

grande importância, alegando inclusive, que se não fosse por esse fenômeno, as 

abelhas teriam sua eficiência diminuída e até mesmo, prejudicada. Seria muito 

interessante que o professor abordasse esse texto com a turma, sendo um 

excelente exemplo de assunto transversal, principalmente entre biologia e física, 

para que o aluno entenda que as ciências se completam e estão interligadas, sendo 

dependentes uma da outra.   

Em síntese, (conforme Quadro 12), os principais assuntos abordados nas 

orientações didáticas foram aprofundamentos sobre insetos sociais (uma vez), o 

desaparecimento das abelhas e seus impactos ambientais (três vezes) e a 

importância da polinização realizada pelas abelhas (duas vezes), bem como sua 

importância econômica. Muitos assuntos que foram apresentadas como orientações 

ao professor, são temas interessantes de serem abordadas com os alunos, desperta 

a curiosidade, a atenção e o interesse pela ciência. Minha sugestão seria que estes 

temas fizessem parte do LD para que todos os alunos tivessem acesso.   

 

QUADRO 12 – RESUMO DO CRITÉRIO “ORIENTAÇÕES AO DOCENTE”. 

Coleção Analisada Código Como o critério analisado se 
fez presente? 

Observatório de Ciências OC008 - 

Ciências Naturais – Aprendendo com o 
Cotidiano 

CNAC7 Apresenta textos e imagens, de 
forma interdisciplinar 

Ciências Naturais – Aprendendo com o 
Cotidiano 

CNAC8 - 

Araribá Mais Ciências AMC07 - 

Inspire Ciências IC006 Sugestão de uma campanha em 
prol das abelhas, atividades e 

indicação de filme 

Ciências Vida e Universo CVU07 - 

Ciências Vida e Universo CVU08 Sugestão de documentário 

FONTE: A autora (2021). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De maneira geral, não houve erros conceituais e os livros utilizaram de 

informações de fontes confiáveis, incentivando pesquisas desse caráter, algo 

extremamente importante de ser trabalhado no contexto atual (da pandemia e das 

fakenews).  

Em um dos livros não houve qualquer assunto relacionado às abelhas. 

Nesse caso, o conteúdo só esteve presente no livro do professor, o qual os alunos 

não têm acesso, apresentando dependência exclusiva do professor abordar o 

assunto. Por outro lado, os temas foram interessantes e interdisciplinares, devendo 

ser trazidos ao livro do aluno para que ele possa se interessar pelo assunto e quem 

sabe, pela ciência. 

As imagens superaram as expectativas iniciais, pois todas elas eram 

fotografias reais ou ilustrações muito próximas da realidade, não havendo 

personificações. Em todas as imagens havia uma escala em comprimentos a fim de 

demonstrar o tamanho real desse inseto. As imagens estavam adequadas com o 

texto e atividades propostas.   

As atividades complementares dos livros buscaram utilizar a internet como 

forma de incentivar a autonomia do aluno, fazendo com que ele aprenda a fazer 

pesquisas e que a internet possa ser uma ferramenta de aprendizagem quando bem 

utilizada.  

Em relação aos exercícios, dos sete livros analisados, três livros apresentam 

um único exercício, sendo eles extremamente contextualizados e bem elaborados, 

não permitindo uma resposta óbvia do aluno. Os outros quatro não apresentaram 

qualquer exercício, ou seja, com tantos aspectos que poderiam ser abordados 

(interações ecológicas, polinização, reprodução, agricultura, diminuição 

populacional) nada disso foi mencionado. Portanto, deixo como sugestão que os 

livros passem a trazer exercícios mais críticos e reflexivos, principalmente sobre 

abelhas, uma vez que vários livros sequer trouxeram exercícios relacionados à elas. 

Há inúmeras possibilidades de inseri-las nas aulas de forma contextualizada, de 

acordo com as realidades do aluno.  
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Conforme mencionado na BNCC, o conteúdo relacionado às abelhas pode 

ser interpretado no 8º ano do Ensino Fundamental. Nos livros analisados a 

predominância foram entre os 7º e 8º anos, tendo apenas um livro que abordou o 

tema no 6º ano. Porém, a tendência foi deixar as abelhas como sendo um assunto 

secundário, onde raramente foi tratado no texto principal e, quase que em sua 

totalidade, em atividades complementares de pesquisa.  

Contudo, destaco que seis livros não trouxeram a relação entre abelhas e 

seres humanos de uma forma mais ampla. A única relação abordada foi a de 

utilitarismo delas para com a agricultura. Relações dos produtos apícolas com 

aspectos medicinais, culturais, históricos, éticos e estéticos não foram mencionados, 

sendo que esses produtos são extremamente benéficos para a saúde humana. 

A relação ecológica foi abordada de forma indireta pelos livros, devendo ser 

mais bem trabalhada e mencionar características importantes, como por exemplo, as 

abelhas serem bioindicadoras do meio ambiente. Além disso, três livros não 

abordaram a relação entre abelhas e outros seres vivos, sendo que elas interagem, 

quase que exclusivamente com as flores, ocasionando em inúmeras interações 

mutualísticas entre elas. Em síntese, vários aspectos ambientais e funções 

ecológicas importantes deixaram de ser apresentadas nos livros didáticos avaliados, 

o que pode trazer prejuízos à aprendizagem, especialmente em que pese o 

desenvolvimento da Educação Ambiental (EA).  

Uma síntese das análises e resultados encontrados neste estudo pode ser 

observada na Figura 13, onde esquematizo uma visão global das respostas 

encontradas para a pergunta deste estudo: ““De que forma os livros didáticos trazem 

as abelhas em seu conteúdo?”. 
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FIGURA 13: SÍNTESE DOS RESULTADOS ENCONTRADOS. 

 

FONTE: A autora (2021). 

 

Passamos por uma crise socioambiental e a EA pode ser um importante pilar 

de transformação social e análise crítica, buscando sensibilizar e motivar reflexões 

sobre os problemas ambientais (BARBOSA; OLIVEIRA, 2020). Pensando nos 

problemas evidenciados acima e sumarizados na Figura 13, sugiro que os livros 

busquem uma abordagem para as abelhas voltada para a educação ambiental. 

Trivelato Jr (2001) afirma que o conteúdo zoológico (o tema das abelhas aqui se 

insere) pode fornecer uma ótima oportunidade ao professor para exercer a ponte 

necessária entre conceitos biológicos, o cotidiano do aluno e promover a 

responsabilidade socioambiental. Para o autor, os animais, especialmente os 

insetos, são reconhecidos desde cedo no cotidiano dos alunos. Vasconcelos e Souto 

(2003) evidenciam que os insetos participam de processos biológicos de grande 

evidência, como polinização, controle biológico, transmissão de doenças e 

decomposição da matéria orgânica. Por este motivo estes temas devem ser 

explorados com mais ênfase e de forma mais interdisciplinar nos livros didáticos, ou 

seja, dar sentido à prática pedagógica buscando organizar e unir as disciplinas 

estudadas nas escolas recuperando o sentido de ensinar e de aprender (LAGO; 

ARAÚJO; SILVA, 2015). 
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O conteúdo relacionado às abelhas pode ser um ótimo tema gerador, 

propiciando discussões com outros campos do saber, inclusive com os saberes 

tradicionais dos apicultores, buscando uma perspectiva trans/transdisciplinar. 

Portanto, o Ensino de Ciências precisa assumir como sua responsabilidade um 

ensino mais contextualizado e compromissado com o desenvolvimento de princípios 

socioambientais a fim de que futuramente os alunos se tornem adultos 

sensibilizados com seus atos, especialmente no caso das abelhas, tendo em vista 

sua importância.   

 Neste trabalho avaliei livros didáticos do PNLD 2020 que estavam disponíveis 

online. Ao avaliar o percurso e os resultados desta investigação, considero 

importante que trabalhos futuros se ocupem de investigar estratégias metodológicas 

para o desenvolvimento das temáticas que envolvem as abelhas em contexto 

escolar, buscando estratégias que supram eventuais lacunas levantadas por este 

estudo e que possibilitem uma abordagem mais ampla sobre a temática.  

A diminuição populacional das abelhas envolve aspectos econômicos, 

culturais, políticos, éticos e sociais. Portanto, sugiro que as políticas públicas futuras 

se preocupem em inserir esse tema como um tema transversal, garantindo assim, 

que várias disciplinas escolares tenham a possibilidade de abordar esse tema com 

diferentes visões, de forma participativa e coletiva, reconhecendo assim os 

problemas que a humanidade vem causando ao planeta. 

 

 



73 

 

 

REFERÊNCIAS 

ABELHA. Meliponicultura no Brasil. Disponível em: 
https://abelha.org.br/meliponicultura-no-brasil/. Acesso em: 03 fev. 2021a. 
 
ABELHA. A revolução das abelhas sem ferrão. Disponível em: 
https://abelha.org.br/revolucao-das-abelhas-sem-ferrao/. Acesso em: 03 fev. 2021b. 
 
ABELHA. Origem e diversidade. Disponível em: https://abelha.org.br/origem-e-
diversidade/. Acesso em: 31 jan. 2021c. 
 
ABELHA. Anatomia e estruturas externas. Disponível em: 
https://abelha.org.br/anatomia-e-estruturas-externas/. Acesso em: 31 jan. 2021d. 
 
ABELHA. Abelhas solitárias. Disponível em: https://abelha.org.br/abelhas-
solitarias/. Acesso em: 04 mar. 2021e. 
 
ABELHA. Apicultura migratória. Disponível em: 
https://abelha.org.br/glossario/apicultura-migratoria/. Acesso em: 10 mar. 2021f. 
 
ALMEIDA, A. V. de; SILVA, L. S. T. da; BRITO, R. L. de. Desenvolvimento do 
conteúdo sobre os insetos nos livros didáticos de ciências. Revista Brasileira de 
Pesquisa em Educação em Ciências, Pernambuco, v. 8, n. 1, p. 1-17, 2008. 
Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4026/2590. 
Acesso em: 10 mar. 2021. 
 
APPOLINARIO, F. As dimensões da pesquisa. In: APPOLINARIO, Fábio. 
Metodologia da Ciência: filosofia e prática da pesquisa. 2. ed. [S.l]. Cengage 
Learning, 2011. Cap. 5. p. 59-71. 
 
AQUINO, L. B.; SILVA, L. H. de A.; UCHÔA-FERNANDES, M. A. Análise do 
conteúdo sobre Artrópodes em Livros Didáticos do Ensino Médio. In: X Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X ENPEC, Águas de Lindóia. 
Anais, 03 nov. 2015. 
 
ASSIS, S. S. de; PIMENTA, D. N.; SCHALL, V. T. A dengue nos livros didáticos de 
ciências e biologia indicados pelo programa nacional do livro didático. Ciência e 
Educação, Bauru, v. 19, n. 3, p. 633-656. 2013. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-73132013000300009&script=sci_arttext. 
Acesso em: 10 out. 2020. 
 
BARBOSA, D. B. et al. As abelhas e seu serviço ecossistêmico de polinização. In: III 
SIMPÓSIO DE GESTÃO AMBIENTAL. 2017, Tapes. Revista Eletrônica Científica 
da UERGS. [S.L.]: Revista Eletronica Cientifica da Uergs, 2017. p. 694-703. 
Disponível em: http://revista.uergs.edu.br/index.php/revuergs/article/view/1068. 
Acesso em: 10 fev. 2021. 
 
BARBOSA, G. de S.; OLIVEIRA, C. T. de. Educação Ambiental na Base Nacional 
Comum Curricular. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, Rio 
Grande, v. 37, n. 1, p. 323-335, abr. 2020. 



74 

 

 

 
BERTOLI, J. F. et al. Cartilha Agroecológica das Abelhas Solitárias. 2019. 
Disponível em: 
https://docs.ufpr.br/~rbg/assets/files/2019%20Bertoli%20et%20al%20CARTILHA.pdf. 
Acesso em: 10 out. 2020. 
 
BIAR, J.; NOGUEIRA, M. L. S. L. S.; MEGID NETO, J. Abordagem interdisciplinar 
em livros didáticos de ciências dos anos finais do ensino fundamental. Didática e 
Prática de Ensino na Relação Com A Sociedade, Campinas, p. 01-12, 2014. 
Disponível em: http://www.uece.br/eventos/xviiendipe/. Acesso em: 10 mar. 2021. 
 
BRASIL. Decreto nº 9099, de 18 de julho de 2017a. Dispõe sobre o Programa 
Nacional do Livro e do Material Didático. Brasília, DF. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9099.htm. Acesso 
em: 31 jan. 2021. 
 
BRASIL. Ministério da Educação (org.). A área de Ciências da Natureza. In:__ 
Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. 2017b. p. 321-352. 
Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_sit
e.pdf. Acesso em: 12 fev. 2021. 
 
BRASIL. Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). Ministério 
da Educação (MEC), 2020. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12391:pnld>. Acesso em: 21 
out. 2020. 
 
BRIGHENTE, M. F.; MESQUIDA, P. Paulo Freire: da denúncia da educação 
bancária ao anúncio de uma pedagogia libertadora. Pro-Posições, Curitiba, v. 27, n. 
1, p. 155-177, abr. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/pp/v27n1/1980-
6248-pp-27-01-00155.pdf. Acesso em: 06 mar. 2021. 
 
CAIRES, S. C.; BARCELOS, D. Colapso das abelhas: possíveis causas e 
consequências do seu desaparecimento na natureza. Acta Apicola Brasilica, 
Pombal, v. 5, n. 1, p. 11-15, nov. 2017. Disponível em: 
https://editoraverde.org/gvaa.com.br/revista/index.php/APB/article/view/5294/6247. 
Acesso em: 03 mar. 2021. 
 
CAMPOS, A. F.; LIMA, E. N. Ciclo do nitrogênio: abordagem em livros didáticos 
de Ciências do Ensino Fundamental. Investigações em Ensino de Ciências. 
Volume 13: pág. 35-44. 2008. Disponível em: 
https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/418. Acesso em: 20 out. 
2020. 
 
CARNEIRO, M. H. S.; MÓL, W. L. P. dos S. G. de S. Livro didático inovador e 
professores: uma tensão a ser vencida. Ensaio – Pesquisa em Educação em 
Ciências. V. 7, n.2, 2005, p.119-130. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1983-21172005000200101&script=sci_arttext. 
Acesso em: 13 out. 2020. 
 



75 

 

 

CASTRO, P. D. de. Conheça a IPBES: ciência e política para a natureza e para as 
pessoas. Ciência e Política para a Natureza e para as Pessoas. Disponível em: 
https://www.bpbes.net.br/conheca-a-ipbes/. Acesso em: 06 mar. 2021. 
 
COSTA-MAIA, F. M.; LINO-LOURENÇO, D. A; TOLEDO, V. de A. A. de. Aspectos 
econômicos e sustentáveis da polinização por abelhas. Sistemas de Produção 
Agropecuária, Dois Vizinhos, p. 45-67, jan. 2010.  
 
DORÁZIO, B. As abelhas e seus produtos. 2017. Disponível em: 
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/blog/nutricao-
pratica/post/abelhas-e-seus-produtos.html. Acesso em: 07 mar. 2021. 
 
ECOLOGIA EM AÇÃO. Abelhas desaparecendo: Einstein estaria certo? 2016. 
Disponível em: https://ecoa.org.br/abelhas-desaparecendo-einstein-estaria-certo/. 
Acesso em: 06 mar. 2021. 
 
EMBRAPA. Meliponicultura uma alternativa sustentável. 2008. Disponível em: 
https://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/18032274/meliponicultura-
uma-alternativa-sustentavel. Acesso em: 13 mar. 2021. 
 
ESPINOLA, C. R. R. Aves na escola: análise de livros didáticos do Ensino 
Fundamental. Trabalho de Conclusão de Curso, Florianópolis, SC, Universidade 
Federal de Santa Catarina, 2007. 
 
FOUREZ, G. A. Crise no ensino de ciências? Investigações em Ensino de 
Ciências, Porto Alegre, v. 8, n. 2, p. 1-19, 2003. Disponível em: 
https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/542. Acesso em 21 out. 
2020. 
 
FRISON, M. D. et al. Livro didático como instrumento de apoio para construção de 
propostas de ensino de ciências naturais. In: VII ENPEC - Encontro Nacional De 
Pesquisa Em Educação Em Ciências, Florianópolis. [S.N], 2009. p. 1-13. 
Disponível em: http://www.fep.if.usp.br/~profis/arquivos/viienpec/VII%20ENPEC%20-
%202009/www.foco.fae.ufmg.br/cd/pdfs/425.pdf. Acesso em: 07 fev. 2021. 
 
 FNDE (org.). Programas do Livro: dados estatísticos. 2020a. Disponível em: 
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-
estatisticos. Acesso em: 31 jan. 2021. 
 
 FNDE (org.). Programas do Livro: edital do pnld. 2020b. Disponível em: 
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/consultas/editais-
programas-livro/item/11555-edital-pnld-2020. Acesso em: 09 mar. 2021. 
 
 FNDE (org.). Histórico. 2017. Disponível em: 
http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-
livro/pnld/remanejamento/item/518hist%C3%B3rico?highlight=WyJlc2NvbGEiXQ==o. 
Acesso em: 03 fev. 2021. 
 



76 

 

 

GUNTZEL, F. G.; STOCHERO, E. B.; DUSO, L. A fantástica vida das abelhas: 
produção de materiais didáticos para o ensino de ciências e biologia. Anais do VII 
ENEBIO, [S. n], p. 2745-2754, set. 2018. 
 
KATO, D. S.; KAWASAKI, C. S. As concepções de contextualização do ensino em 
documentos curriculares oficiais e de professores de ciências. Ciência e Educação, 
Bauru, v. 17, n. 1, p. 35-50, 2011. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v17n1/03.pdf. Acesso em: 13 mar. 2021. 
 
KRASILCHIK, M. ENSINO DE CIÊNCIAS E A FORMAÇÃO DO CIDADÃO. Em 
Aberto, Brasília, v. 40, n. 7, p. 55-60, out. 1988. 
 
LAGO, W. L. A. do; ARAÚJO, J. M.; SILVA, L. B. Interdisciplinaridade e ensino de 
ciências: perspectivas e aspirações atuais do ensino. Saberes, Natal, v. 1, n. 11, p. 
52-63, fev. 2015. 
 
LAJOLO, M. Livro didático: um (quase) manual de usuário. Em aberto, v. 16, n. 
69, p. 3-9, 1996. Disponível em: 
http://rbepold.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/view/2061/2030. Acesso em: 03 
fev. 2021. 
 
LIRA, L. Q. R., et al. Educação ambiental em um espaço não formal de ensino: 
oficina de colméias didática com abelhas nativas sem ferrão. In: VII ENEBIO, Belém. 
Anais do VII ENEBIO. 2018. p. 4841-4849. 
 
LOPES, A. C. O livro didático nas políticas de currículo. In: LOPES, Alice 
Casimiro. Currículo e epistemologia. Ijuí: Unijuí, 2007. p. 205-228. 
 
MAGALHÃES, A. P. F. Como os insetos são levados às escolas: uma análise de 
livros didáticos de ciências. 2013. 73 f. TCC (Graduação) - Curso de Curso de 
Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2013. 
 
MALERBO-SOUZA, D. T.; NOGUEIRA-COUTO, R. H.; COUTO, L. A. Polinização 
em cultura de laranja (Citrus sinensis L. Osbeck, var. Pera-Rio). Braz. J. Vet. Res. 
Anim. Sci.,  São Paulo ,  v. 40, n. 4, p. 237-242,    2003.   Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
95962003000400001&lng=en&nrm=iso. Acesso em:  12 mar.  2021. 
 
MARINHO, E; SANTOS, M. C. F. dos; SANTOS, M. G. Do pólen das flores ao mel 
das abelhas: uma estratégia didática para a abordagem dos temas polinização e 
reprodução vegetal no ensino fundamental. In: XI Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciências – XI ENPEC, Florianópolis. Anais do XI ENPEC, 03 jul. 
2017. 
 
MENDES, L. B. V.; SILVA, P. T. da. Interação planta-animal: uma pequena 
abordagem sobre os mecanismos por detrás dos mutualismos. In: CLÁUDIA MARIA 
FURLAN. Universidade de São Paulo (org.). VIII Botânica No Inverno 2018. São 
Paulo: 2018. p. 193-199. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Leyde-
Nayane-



77 

 

 

Silva/publication/334429800_Estresse_hidrico_em_plantas_aspectos_morfofisiologic
os_adaptacoes_e_mecanismos_de_resposta/links/5d28ab27299bf1547cb109e1/Estr
esse-hidrico-em-plantas-aspectos-morfofisiologicos-adaptacoes-e-mecanismos-de-
resposta.pdf#page=193. Acesso em: 11 mar. 2021. 
 
MIOTTO, A. C. (org.). Abelhas são bioindicadoras de poluição ambiental. 2012. 
Agência USP de notícias. Disponível em: 
http://www.usp.br/agen/?p=90475#:~:text=Pesquisa%20da%20Escola%20Superior%
20de,s%C3%A3o%20bioindicadoras%20de%20polui%C3%A7%C3%A3o%20ambie
ntal.&text=Talita%20explica%20que%20as%20abelhas,e%20o%20p%C3%B3len%2
0das%20flores. Acesso em: 11 fev. 2021. 
 
MULINARI, G. O tema Corpo Humano em Livros Didáticos de Biologia: 
distanciamentos e aproximações com os parâmetros curriculares nacionais do 
ensino médio. 2015. 81 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. 
 
MYNAIO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 
12. ed. São Paulo: Hucitec, 2010. 407 p. 
 
NASCIMENTO, G. G. O.; CARNEIRO, M. H. S. O Livro Didático e a Prática 
Pedagógica. In: Encontro Nacional De Pesquisa Em Ensino De Ciências, 5, 2005, 
Bauru, SP. Anais. Disponível em: 
http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/venpec/conteudo/artigos/3/pdf/p846.pdf. Acesso em: 
14 out. 2020. 
 
NATIONAL GEOGRAPHIC. A Importância das Abelhas e Porque Precisamos 
Delas. 2020. Disponível em: https://www.natgeo.pt/animais/2018/08/importancia-
das-abelhas-e-porque-precisamos-
delas#:~:text=A%20fun%C3%A7%C3%A3o%20principal%2C%20ou%20mais,de%2
080%25%20das%20culturas%20mundiais.. Acesso em: 06 mar. 2021. 
 
NETO, J. M.; FRACALANZA, H. O livro didático de ciências: problemas e 
soluções. Ciência e Educação, Brasília, v. 9, n. 2, p. 147-157, out. 2003. Disponível 
em: https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v9n2/01.pdf. Acesso em: 24 fev. 2021. 
 
NITAHARA, A. Agência Brasil. Estudo estima em R$ 43 bi a contribuição 
econômica dos polinizadores. 2019. Disponível em: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-02/estudo-estima-em-r-43-bi-
contribuicao-economica-dos-polinizadores. Acesso em: 10 fev. 2021. 
 
NUNES, M, da R. A problemática do vocabulário científico e o estudo 
etimológico como facilitador do conhecimento escolar de biologia. 2013. 81 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Educação em 
Ciências: Química da Vida e Saúde, Universidade Federal do Rio Grande, Rio 
Grande, 2013. Disponível em: 
https://sistemas.furg.br/sistemas/sab/arquivos/bdtd/0000010382.pdf. Acesso em: 09 
mar. 2021. 
 



78 

 

 

OLIVEIRA, M. L. de.; CUNHA, J. A. Abelhas africanizadas Apis mellifera scutellata 
Lepeletier, 1836 (Hymenoptera: Apidae: Apinae) exploram recursos na floresta 
amazônica? Acta Amazonica, Manaus, v. 35, n. 3, jun. 2005. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0044-59672005000300013&script=sci_arttext. 
Acesso em: 09 out. 2020. 
 
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Entenda a infodemia e a 
desinformação na luta contra a covid-19. Disponível em: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52054/Factsheet-
Infodemic_por.pdf?sequence=14. Acesso em: 06 mar. 2021 
 
PARANÁ. Decreto n° 4230, de 17 de março de 2020. Comunicado: Medidas de 
enfrentamento contra o coronavírus. Secretaria da Educação e do Esporte, Curitiba, 
PR. Disponível em: http://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/ATUALIZADO-
Comunicado-Medidas-de-enfrentamento-contra-o-coronavirus. Acesso em: 03 mar. 
2021. 
 
PAULA, L. T. de; SILVA, T. dos R. S. da; BLANCO, Y. A.. Pós-verdade e Fontes de 
Informação:: um estudo sobre fake news. Revista Conhecimento em Ação, Rio de 
Janeiro, v. 2, n. 1, p. 93-110, jun. 2018. Disponível em: 
https://revistas.ufrj.br/index.php/rca/article/view/16764/11221. Acesso em: 03 mar. 
2021. 
 
PEREIRA, B. Genética Cidadã No Livro Didático: análise de coleções de biologia 
integrantes do programa nacional do livro didático 2012. 2013. 112 f. TCC 
(Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2013. 
 
PEREIRA, F. de M. et al (org.). Características e Organização. 2003a. Disponível 
em: 
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/territorio_sisal/arvore/CONT000fckg3d
hb02wx5eo0a2ndxytqx96jy.html. Acesso em: 09 out. 2020. 
 
PEREIRA, F. de M. et al (org.). Raças. 2003b. Disponível em: 
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/territorio_sisal/arvore/CONT000fckg3d
hb02wx5eo0a2ndxyu6qshyx.html. Acesso em: 09 out. 2020. 
 
PERUQUETTI, R. C. As abelhas solitárias. 2020. 
 
ROSA, P. R. da S. O uso dos recursos audiovisuais e o ensino de ciências. Caderno 
Brasileiro de Ensino de Física, Campo Grande, v. 17, n. 1, p. 33-49, abr. 2000. 
Disponível em: 
https://repositorio.ufms.br/bitstream/123456789/1557/1/Paulo%20Ricardo%20da%20
Silva%20Rosa%204.pdf. Acesso em: 11 mar. 2021. 
 
ROSA, M. D. Os fungos na escola: análise dos conteúdos de micologia em livros 
didáticos do ensino fundamental de Florianópolis. 2009. 53 f. TCC (Graduação) - 
Curso de Ciências Biológicas, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal 
de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 
 



79 

 

 

ROSA, M. D. O programa nacional do livro didático (pnld) e os livros didáticos de 
ciências. Reppe: Revista do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Cornélio 
Procópio, v. 1, n. 2, p. 132-149, 2017. Disponível em: 
http://seer.uenp.edu.br/index.php/reppe/article/view/1219/624. Acesso em: 21 mar. 
2021 
 
ROSA, S. R. G.; SILVA, M. R. da. A História da Ciência nos Livros Didáticos de 
Biologia do Ensino Médio: uma análise do conteúdo sobre o episódio da 
transformação bacteriana. Alexandria: Revista de Educação em Ciência e 
Tecnologia, Londrina, v. 3, n. 2, p. 59-78, jul. 2010. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6170773. Acesso em 19 out. 2020. 
 
ROSA, S. A.; PAIXÃO, R. L.; SOARES, G. M. Antropomorfismo: definições, histórico 
e impacto em cães de companhia. Zoociências, Niterói, v. 19, n. 2, p. 153-163, 
2018. 
 
SÁ, N, de P.; PRATO, M. Conhecendo as abelhas: um projeto de ensino. 
Bioscience Journal, Uberlândia, v. 23, n. 1, p. 107-110, nov. 2007. Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/6837/4527. Acesso 
em: 10 fev. 2021. 
 
SANTIAGO, J. F. de A.; ARAÚJO, M. F. F. de; NORONHA, C. A. Concepções de 
professores do ensino básico sobre o uso de textos de divulgação científica em 
aulas de ciências e biologia. X Congreso Internacional Sobre Investigación En 
Didáctica de Las Ciencias, Sevilla, p. 5469-5474, set. 2017. Disponível em: 
https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2017nEXTRA/138_-
_Concepcoes_de_professores_do_ensino_basico_sobre_o_uso_de.pdf. Acesso em: 
10 mar. 2021. 
 
SILVA, A. A. da; JUSTINA, L. A. D. História da Ciência em Livros Didáticos de 
Biologia: os conceitos de genótipo e fenótipo. Alexandria: Revista de Educação, 
Ciência e Tecnologia, Florianópolis, v. 11, n. 1, p. 333-357, maio 2018. 
 
TAVARES, V. de F. M.; SILVA, C. B. da.; GAGLIANONE, M. C. Abelhas e 
polinização: análise em livros didáticos de ciências e confecção de materiais 
paradidáticos. In: Congresso Brasileiro De Extensão Universitária, 7, 2016. Ouro 
Preto: [S.N], 2016. 
 
VASCONCELOS, S. D.; SOUTO, E. O livro didático de ciências no ensino 
fundamental - proposta de critérios para análise do conteúdo zoológico. Ciência & 
Educação. Vol. 9 (1), pág. 93-104, 2003. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v9n1/08. Acesso em: 20 out. 2020. 
 
VENTURI, T. Educação em saúde sob uma perspectiva pedagógica e formação 
de professores: contribuições das ilhotas interdisciplinares de racionalidade para o 
desenvolvimento profissional docente. 2018. 301 f. Tese (Doutorado) - Programa de 
Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2018. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/198593/PECT0372-
T.pdf?sequence=-1&isAllowed=y. Acesso em: 09 mar. 2021. 



80 

 

 

 
VILLAS-BÔAS, J. Manual Tecnológico: Mel de Abelhas sem Ferrão. Brasília. 
Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN). Brasil, 2012. Disponível em: 
https://www.semabelhasemalimento.com.br/wp-content/uploads/2015/02/Manual-
Tecnico-Mel-de-Abelhas-sem-Ferrao.pdf. Acesso em: 09 out. 2020. 
 
VITAL, A. C.de O. R. Livro didático e a importância da linguagem no processo de 
ensino e aprendizagem da EAD. Revista Diálogos Interdisciplinares, Mogi das 
Cruzes, v. 4, n. 1, p. 1-22, 2015. 
 
TRIVELATO JR., J. Um obstáculo à aprendizagem de conceitos em biologia: 
geração espontânea x biogênese. In: NARDI, R. Questões atuais no Ensino de 
Ciências. Escrituras, 2001. p. 77-84. 
 
WITTER, S; SILVA, P. N. Manual de boas práticas para o manejo e conservação 
de abelhas nativas (meliponíneos). Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio 
Grande do Sul, 2014. 144 p. Disponível em: 
https://www.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/201611/21110058-manual-para-boas-
praticas-para-o-manejo-e-conservacao-de-abelhas-nativas-meliponineos.pdf. Acesso 
em: 03 mar. 2021. 
 
ZAMBON, L. B.; TERRAZAN, E. Estudo sobre o processo de escolha de livros 
didáticos organizado em escolas de educação básica. In: SEMINÁRIO DE 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO DA REGIÃO SUL (ANPED SUL), 2012, Caxias do Sul, 
RS. Disponível em: 
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/238
6/97. Acesso em: 20 out. 2020. 

 

REFERÊNCIAS: LIVROS DIDÁTICOS 

BUENO, R.; MACEDO, T. Inspire Ciências: 6º ano. São Paulo: Ftd, 2018. 260 p. 
Disponível em: https://pnld2020.ftd.com.br/colecao/inspire-ciencias/. Acesso em: 16 
mar. 2021. 

CANTO, E. L. do; CANTO, L. C. Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano - 
7º ano. 6. ed. São Paulo: Moderna, 2018a. 300 p. Disponível em: 
https://pnld.moderna.com.br/ciencias/ciencias-naturais-aprendendo-com-o-
cotidiano/. Acesso em: 16 mar. 2021. 

CANTO, E. L. do; CANTO, L. C. Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano - 
8º ano. 6. ed. São Paulo: Moderna, 2018b. 316 p. Disponível em: 
https://pnld.moderna.com.br/ciencias/ciencias-naturais-aprendendo-com-o-
cotidiano/. Acesso em: 16 mar. 2021. 

CARNEVALLE, M. R. Araribá Mais Ciências: 7º ano. São Paulo: Moderna, 2018. 
308 p. Disponível em: https://pnld.moderna.com.br/ciencias/arariba-mais/. Acesso 
em: 16 mar. 2021. 

GODOY, L. P. de. Ciências Vida e Universo: 7º ano. São Paulo: Ftd, 2018a. 308 p. 
Disponível em: https://pnld2020.ftd.com.br/colecao/ciencias-vida-e-universo/. Acesso 
em: 15 mar. 2021. 



81 

 

 

GODOY, L. P. de. Ciências Vida e Universo: 8º ano. São Paulo: Ftd, 2018b. 292 p. 
Disponível em: https://pnld2020.ftd.com.br/colecao/ciencias-vida-e-universo/. Acesso 
em: 15 mar. 2021. 

THOMPSON, M.; RIOS, E. P. Observatório de Ciências: 8º ano. 3. ed. São Paulo: 
Moderna, 2018. 224 p. Disponível em: 
https://pnld.moderna.com.br/ciencias/observatorio-de-ciencias/. Acesso em: 15 mar. 
2021. 


