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RESUMO 

As Metodologias Ativas possuem como premissa possibilitar aos estudantes que 
sejam protagonistas em seu próprio processo de aprendizagem. Com a mudança do 
ensino médio e da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) as 
metodologias devem estar presentes no ensino médio a partir do ano de 2021. 
Levando em consideração que o Livro didático é o principal instrumento de ensino 
utilizado por professores, o objetivo deste trabalho é compreender como as 
abordagens de Metodologias Ativas estão presentes em livros didáticos de Ciências 
da Natureza do novo ensino médio, em fase de avaliação no PNLD de 2021. Trata-
se de uma pesquisa qualitativa com elementos da pesquisa descritiva documental. 
Os dados foram coletados através de análises de livros didáticos previamente 
selecionados que foram submetidos à dez critérios de análise. Após analisar os 
livros didáticos disponíveis on-line, constata-se que a principal metodologia utilizada 
é a Aprendizagem Baseada em Projetos, acompanhada de forma secundária pelas 
metodologias da Aprendizagem Baseada em Problemas e a investigação. Percebe-
se também a utilização de temas cotidianos e relacionados a problemáticas sociais 
como forma de integrar as Ciências da Natureza com a realidade do estudante. 
 
Palavras-chave: Metodologias ativas. Análise de Livros Didáticos. Novo Ensino 

Médio. PNLD.  
  

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Active methodologies are premised on enabling students to be protagonists in their 
own learning process. Along with the change in secondary education and the 
implementation of the Common National Curriculum Base (BNCC), methodologies 
must be present in secondary education from the year 2021. Taking into account that 
the textbook is the main teaching instrument used by teachers, The objective of this 
work is to understand how active methodologies approaches are present in textbooks 
of Natural Sciences of the new high school, in the evaluation phase in the PNLD of 
2021. This is a qualitative research with elements of documentary descriptive 
research. Data were collected through analyzes of previously selected textbooks that 
were submitted to ten previously established analysis criteria. After analyzing the 
textbooks available on-line, it is found that the main methodology used is Project-
Based Learning, followed by the methodologies of Problem-Based Learning and 
investigation in a secondary way, it is also noticed the use of everyday themes and 
related to social issues as a way to integrate the Natural Sciences with the student's 
reality. 

 
Keywords: Active methodologies. Analysis of Textbooks. High school. PNLD. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Meu entusiasmo pelo ensino e educação começou ainda no ensino 

fundamental, quando via meus professores e planejava ser como eles quando 

crescesse. Ao ingressar na universidade, no curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal do Paraná, o meu interesse pela educação se tornou ainda 

maior. Então optar pela modalidade licenciatura não foi algo difícil. 

Neste contexto, de minha formação profissional, percebi o quanto o ensino 

de Ciências e Biologia está interligado a assuntos presentes no cotidiano dos 

estudantes. Sendo assim, a formação de professores de Ciências e Biologia precisa 

preparar profissionais com a capacidade de trabalhar conteúdos que se conectam 

com a realidade do aluno, além de preparar o profissional para introduzir temas 

políticos, relacionados à valores e preconceitos em suas aulas. Porém, de acordo 

com Krasilchick e Marandino (2004), existe uma grande dificuldade de tratar 

assuntos da área da Biologia contextualizados e atuais, de uma forma conexa. Para 

as autoras, as dificuldades surgem devido à insegurança dos professores quando 

não se confinam aos tópicos tradicionais.  

Uma alternativa para superar estas dificuldades pode ser a utilização das 

Metodologias Ativas no ensino. Estas metodologias têm como premissa romper com 

o modelo tradicional de ensino, àquele unidirecional e centrado no professor, 

propondo abordagens metodológicas que tenham como foco a prática, a realidade e 

a contextualização, tornando o aluno protagonista do seu desenvolvimento e da 

construção do seu conhecimento (BERBEL, 2011).    

Em meu curso de graduação, na disciplina de Ecologia e Conservação de 

Recursos, o professor adotava uma metodologia de estudos de casos em suas 

aulas, o que as tornava instigantes e desafiadoras. Foi quando iniciou meu interesse 

pelas Metodologias Ativas (MA). Porém, neste período, ainda não conhecia este 

termo. A primeira vez que ouvi falar de Metodologias Ativas foi em uma conversa 

com uma amiga, que cursava a disciplina de didática, e as MA eram temas 

abordados pela professora. A partir de então, passei a procurar livros e artigos sobre 

a temática. A segunda vez em que tive maior contato com as MA foi em uma aula da 

disciplina de Técnica Instrumental no Ensino de Química e Física, quando eu e 

alguns colegas tivemos que apresentar um seminário sobre a aprendizagem 
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baseada em equipes e a aprendizagem baseada em projetos, ambos MA. Este 

seminário foi decisivo para fortalecer os meus interesses sobre as MA e consolidar o 

tema com o qual iria me aprofundar, trabalhar e pesquisar. 

Existe uma grande quantidade de estratégias e Metodologias Ativas, dentre 

as quais, a aprendizagem baseada em problemas (ABP), aprendizagem baseada 

em projetos, ensino maker, peer instruction, estudo de caso, aprendizagem baseada 

em investigação, dentre outras e com diversas outras designações. No entanto, 

estas metodologias são pouco utilizadas no contexto educacional brasileiro, que 

ainda ocorre majoritariamente de maneira tradicional1. Além de serem pouco 

utilizadas, pouco se conhece sobre elas. 

Vivemos em um período em que a sociedade cobra, cada vez mais, pelo 

desenvolvimento de qualidades de comunicação, autonomia no aprendizado, 

pensamento crítico e habilidade de trabalho em equipe, habilidades estas que 

podem ser desenvolvidas a partir da introdução das Metodologias Ativas no ensino, 

conforme afirmam os autores Borges e Alencar (2017). Estes autores afirmam que 

as Metodologias Ativas são estratégias didáticas que promovem a participação 

efetiva dos alunos nos processos de ensino e aprendizagem, de forma flexível, 

interligada, interativa, autônoma e híbrida. No entanto, ao analisar e discutir as 

abordagens adotadas nas disciplinas de Ciências e Biologia, Krasilchik e Marandino 

(2004) afirmam que quando os conteúdos são abordados de forma expositiva e 

teórica pode impossibilitar o contato contextualizado entre o objeto de estudo, 

conhecimentos científicos e a realidade dos alunos.  

Enquanto refletia sobre técnicas de implementação e sobre a viabilidade das 

Metodologias Ativas em aulas de Biologia, recorreu-me que o principal material 

utilizado por estudantes durante todo o período escolar é o livro didático. No entanto, 

algumas inquietações surgiram: a primeira delas é referente à introdução de 

Metodologias Ativas nos livros didáticos, os livros podem estar tirando a autonomia 

do professor na escolha sobre qual metodologia melhor convém aos seus alunos, 

uma vez que é o professor que mantém contato direto e conhece seus alunos? E a 

segunda delas é se as Metodologias Ativas estão presentes nestes livros? Se estão, 

_______________  
 
1 Entende-se por ensino tradicional a utilização de aulas exclusivamente expositivas, em que o 
professor é considerado a figura central e detentor do conhecimento a ser repassado aos alunos. 
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que metodologias são essas? E qual a capacidade de levar em consideração as 

diferentes realidades e vivência dos alunos brasileiros?  

Essas indagações me levaram a refletir que a partir de 2022 ocorrerá a 

implementação do novo ensino médio, pautado pelo desenvolvimento de habilidades 

e competências propostas pela nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Por 

este motivo, neste ano de 2021, novos livros didáticos estão sendo escolhidos para 

o novo ensino médio por meio do Programa Nacional do Livro e do Material Didático 

(PNLD). Os livros não são mais exclusivos para o ensino de Biologia, os conteúdos 

de Biologia são trabalhados juntamente com os conteúdos de Química e Física, a 

junção das três matérias foi denominada de área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias. Somadas inquietações relacionadas Metodologias Ativas, livros 

didáticos, ensino de Biologia e o novo ensino médio, surgiu a seguinte questão que 

compõe o problema de pesquisa desta investigação: Como os livros didáticos de 

Ciências da Natureza estão abordando as metodologias ativas para o novo ensino 

médio?   

Para tanto, o objetivo geral deste estudo é compreender como as 

abordagens de Metodologias Ativas estão presentes em livros didáticos de 

Ciências da Natureza do novo ensino médio, em fase avaliação no PNLD 2021.  

Os objetivos específicos estabelecidos a partir do objetivo geral são: 

a) Identificar livros de Ciências da Natureza, disponíveis de forma on-line em 

fase de avaliação no PNLD 2021; 

b) Analisar os livros didáticos com um olhar para as Metodologias Ativas; 

c) Refletir sobre os limites e possibilidades destas metodologias para o 

ensino de Biologia na área de Ciências da Natureza; 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

2 METODOLOGIAS ATIVAS NOS LIVROS DIDÁTICOS: FUNDAMENTOS DA 

PESQUISA 

      

A fundamentação teórica apresentada neste trabalho está dividida em cinco 

tópicos: o primeiro trata sobre o Novo ensino médio e a realidade a partir de 2022, 

este tópico traz explicações acerca das mudanças que ocorrerão no ensino médio a 

partir de 2022; o tópico Livro didático trata sobre a importância do material didático 

para o ensino; o tópico Programa Nacional do Livro e do Material Didático 

(PNLD) traz algumas questões sobre o PNLD e sobre como são escolhidos os 

materiais didáticos; no tópico Livros didáticos para o ensino de Biologia é 

apresentado a importância do livro para o ensino de Biologia e são apresentadas 

também algumas críticas aos Livros didáticos de Biologia; no último tópico 

Metodologias ativas para o ensino de Ciências e Biologia são apresentadas 

algumas Metodologias Ativas, bem como seus benefícios para a educação. 

 

 

2.1NOVO ENSINO MÉDIO: A REALIDADE A PARTIR DE 2022 

 

O ensino médio brasileiro vem acumulando resultados insatisfatórios nos 

últimos anos, conforme apontam os resultados do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), onde é possível verificar que a última vez que a meta 

proposta foi alcançada refere-se ao ano de 2013 (BACICH; MÓRAN, 2018). Estes 

resultados insatisfatórios podem ser atribuídos a algumas causas, dentre elas pode-

se citar o crescente acesso á informação em tempo real (BACICH; MÓRAN, 2018). 

Fato que torna o ensino transmissivo em sala de aula não cativante, visto que os 

estudantes possuem acesso á informação de forma rápida e fácil. Outra causa, que 

pode ser atribuída aos baixos resultados do IDEB, é a falta de conexão dos 

conteúdos aprendidos em sala de aula com a vida cotidiana dos alunos. De acordo 

com Krasilchik (2004), os conceitos e termos passam a ter mais significado para o 

estudante quando ele consegue acessar exemplos suficientes para construir 

associações e analogias, contextualizando o conteúdo com suas experiências 

pessoais. 
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Com o intuito de conter os crescentes resultados insatisfatórios, A Lei nº 

13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio. Com a reformulação do 

ensino médio foi definido uma nova organização curricular, que contemple uma Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de 

escolhas curriculares aos estudantes, os chamados itinerários formativos que 

possuem foco em áreas do conhecimento e na formação técnica e profissional. O 

tempo mínimo do estudante na escola também foi ampliado de 800 horas para 1000 

horas anuais, (BRASIL, 2017).  

A BNCC é um conjunto de orientações que está norteando a (re)elaboração 

dos currículos de referência das escolas das redes públicas e privadas de ensino de 

todo o Brasil. A BNCC do ensino médio está organizada por áreas de conhecimento, 

que são: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais.  

Os itinerários formativos são um conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, 

núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que farão parte da escolha 

dos estudantes para cursar o ensino médio (BRASIL, 2017). Estes itinerários podem 

servir para um maior aprofundamento das áreas de conhecimento da BNCC, ou para 

a formação técnica e profissional (FTP), ou mesmo nos conhecimentos de duas ou 

mais áreas da FTP (BRASIL, 2017).  

De acordo com as diretrizes (BRASIL, 2017), os itinerários formativos têm 

como objetivo estimular a continuidade nos estudos, promover nos estudantes a 

resolução de demandas complexas na vida cotidiana, promover o exercício da 

cidadania e a atuação no mundo do trabalho. Para a definição dos itinerários devem 

ser considerados quatro fatores, sendo eles: as demandas e necessidades do 

mundo contemporâneo, os interesses, aptidões e perspectivas de futuro de cada 

aluno e também a capacidade das redes e escolas. Segundo Franco e Munford 

(2018) os posicionamentos sobre a BNCC tem se dividido entre posições contrárias 

e favoráveis, entre os professores e gestores da Educação Básica. Os favoráveis 

defendem um ensino básico aberto a todos, já os contrários enxergam a proposta 

como uma imposição de identidade. De acordo com Cunha e Lopez (2017) 

entidades, como associações de natureza acadêmica adotam uma posição mais 

crítica, enquanto setores empresariais e governamentais apoiam a proposta.  
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Dentre as críticas feitas ao novo ensino médio a principal delas é que 

apenas duas disciplinas são obrigatórias durante os três anos do ensino médio, 

português e matemática, as demais disciplinas se enquadram em áreas de 

conhecimento. De acordo com Silva (2019, p.01) “Essa determinação reduz o 

currículo do Ensino Médio, bem como a formação dos estudantes, a uma dimensão 

limitada ancorada exclusivamente em critérios de desempenho postos pelas 

avaliações em larga escala”. 

As mudanças propostas para o novo ensino médio devem impactar também 

um dos principais recursos dos processos de ensino e aprendizagem das escolas 

brasileiras: o livro didático (LD), como veremos na próxima seção desta 

fundamentação. O LD é utilizado com frequência no ensino brasileiro, sendo o 

principal material de apoio dos estudantes e também dos professores. Contudo, para 

atender aos objetivos deste novo formato de ensino, tornando-o menos transmissivo 

e mais ativo, talvez precise de mudanças e novas estratégias metodológicas. 

 

2. 2 LIVRO DIDÁTICO 

 

Um dos principais materiais didáticos utilizados no ensino no Brasil é o livro 

didático (LD). Conforme Silva (2012), este material faz parte da cultura escolar e, na 

maioria das escolas, é utilizado como o recurso educativo favorito para o ensino. 

Esta preferência deve-se ao fato de o livro ser uma fonte de consulta de informações 

para os estudantes e também como um recurso para aprimorar o conhecimento do 

próprio educador (COSTA; ALLEVATO, 2010).  

O Ministério da Educação afirma que  

 

O ambiente da sala de aula, o número excessivo de alunos por turma, a 
quantidade de classes assumidas pelos professores e os controles 
administrativos assumidos no espaço escolar contribuem para a escolha de 
práticas educacionais que se adaptem à diversidade de situações 
enfrentadas pelos docentes. Geralmente, isso significa a adoção ou 
aceitação de um livro, um manual ou uma apostila, como únicos materiais 
didáticos utilizados para o ensino (BRASIL, 1998b, p. 79). 

 

Sabe-se que o ensino público brasileiro, em muitos casos, é realizado em 

condições difíceis, com falta de estrutura, grande quantidade de alunos em sala de 

aula, professores com cargas horárias exorbitantes, sendo assim, os livros didáticos 
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possuem a função de se adaptar a esta realidade precária, vivenciada pelos 

professores e alunos brasileiros (SILVA, 2012). 

Ao levar em consideração a importância dos LD nas escolas, é necessário 

que os conhecimentos inseridos nos livros estejam bem fundamentados e que 

estejam de acordo com o contexto social em que os alunos estão inseridos. 

Conforme afirmam as autoras Silva e Justina (2018), para que os conteúdos 

presentes nos LD estejam de acordo com o contexto social dos estudantes, é 

preciso levar em consideração os conhecimentos prévios dos estudantes, o que 

contribui para uma aprendizagem significativa, pois “é só partir do conhecimento que 

já tem 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.5). 

Com a necessidade de assegurar a qualidade dos conteúdos dos livros 

didáticos, bem como para garantir que estes estejam inseridos no contexto social da 

escola, Silva e Justina (2018) dizem que é preciso que os professores façam a 

escolha do livro que melhor convém para seu trabalho. Contudo é necessário que os 

professores responsáveis pela escolha dos LD estejam capacitados para assumir 

esta responsabilidade. Também é preciso que entendam que os livros indicados 

pelo MEC apresentam limitações. Devido a estas limitações Freitag, Costa e Motta 

(1997) atentam para a importância de o professor se conscientizar para a 

responsabilidade que lhe cabe, na decisão sobre a escolha e destino do LD.  

Apesar da importância do LD, seu uso deve ser feito como um recurso 

auxiliar e não como uma peça fundamental no ensino. Lopes (1992) afirma que o 

atual período em que vivemos, cobra dos estudantes a habilidade de conseguir 

formular um raciocínio lógico sobre o conteúdo, bem como a autonomia no ensino. 

Ainda conforme dizem Bernardino, Rodrigues e Bellini (2013), o livro didático, 

quando usado como único recurso para a aprendizagem, pode trazer conceitos 

equivocados e apenas com a finalidade de memorização, o que não contribui para o 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para o contexto atual 

ou preconizadas pela BNCC. “Os LD quando usados de forma primordial para o 

ensino, podem ser responsáveis por impedir uma postura autônoma dos estudantes, 

bem como não facilitar o desenvolvimento de uma postura crítica e investigativa, 

uma vez que todo o conteúdo está disponível ao aluno e, muitas vezes, sem uma 

contextualização histórica dos fatos apresentados (ROSA; SILVA,2010)”. 
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Outro problema á cerca da utilização de LD sem moderação, é é a retirada 

da autonomia do próprio professor em sala de aula, pois segundo Britto (2002), no 

caso de ocorrer alguma divergência entre o professor e o LD, normalmente o que 

está no LD é tomado como correto, descredibilizando o conhecimento do educador. 

O professor como mediador de conhecimento, inserido no cotidiano dos 

estudantes, conhece suas potencialidades e dificuldades, possuindo assim os 

conhecimentos profissionais necessários para superar os problemas envolvendo os 

LD e oferecer um ensino mais adequado aos seus alunos. Sendo assim, Dudley-

Evans e St. John (1998, p. 173) sugerem que os professores façam um uso criativo 

do LD, modificando e suplementando o material, conforme as necessidades de seus 

alunos, fugindo também da perda de autonomia pelo uso vicioso do LD.  

Para auxiliar professores na escolha de livros didáticos que melhor atendam 

suas necessidades e a de seus estudantes o Guia Digital, que é uma ferramenta 

desenvolvida pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), 

contém um catálogo com resenhas de obras que foram aprovadas na etapa de 

avaliação, feitas por uma equipe pedagógica que tem como função indicar (ou não) 

determinadas obras para o Guia do livro didático. As resenhas ficam à disposição 

dos professores para que estes façam suas escolhas.  

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) além de contar 

com o Guia Digital para auxiliar os professores, possui como finalidade avaliar os LD 

através de um processo rigoroso, que conta com especialistas em cada área de 

conhecimento. Posteriormente, o PNLD também é responsável pela disponibilização 

das obras para as escolas, como será apresentado a seguir.  

 

2.3. PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E DO MATERIAL DIDÁTICO (PNLD) 

 

O PNLD é um programa desenvolvido pelo Governo Federal com o objetivo 

de comprar, avaliar e distribuir livros didáticos aos professores e estudantes do 

ensino público, o programa é financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) (BRASIL, 2020). O programa surgiu em 1985 com a edição do 

decreto n° 91.542, de 19/8/85, conforme histórico do FNDE, após a edição do 

decreto, houve mudanças como: a indicação do livro didático pelos professores, a 

reutilização do livro, extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas 
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públicas e comunitárias e o fim da participação financeira dos estados, com o 

controle sendo totalmente atribuído ao FNDE. 

De acordo com o MEC, o PNLD passou a ser chamado Programa Nacional 

do Livro e do Material Didático a partir de 18 de julho de 2017, com o Decreto n° 

9.099/2017. Desta forma, também foram inclusos no programa outros materiais 

como jogos educacionais, materiais de reforço, software, entre outros. 

Conforme Basso (2013, p.20):  

 

O PNLD, implementado na década de 1980, tem como objetivo principal 
contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, a partir da 
avaliação, escolha e distribuição de materiais didáticos. Esses materiais 
(livros didáticos, livros paradidáticos, dicionários) fornecidos pelo MEC às 
escolas da rede escolar pública têm como função contribuir para o trabalho 
docente e para o desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem 
dos alunos. 

 

A função do PNLD é avaliar os livros didáticos que são enviados pelas 

editoras, com a abertura do edital feito pelo próprio PNLD. A avaliação é feita por 

especialistas de cada área e, após a aprovação, os livros são incluídos no Guia 

Digital do PNLD. Este guia serve para que os educadores escolham os livros que 

julgam ser os melhores para o desempenho do seu trabalho. Com a mudança do 

ensino médio e suas adequações à BNCC, um novo PNLD está em andamento, 

sendo assim, foi ampliada a possibilidade de aquisição de outros materiais de apoio 

ao ensino, como: obras pedagógicas, software e jogos educacionais, materiais de 

formação continuada de professores e gestores, entre outros. (FERNANDES; 

VASCONCELOS; CARVALHO, 2021). Além disso, as obras didáticas agora estão 

divididas em projetos integradores, que devem permitir a articulação entre as áreas 

do conhecimento por meio de processos de ensino e aprendizagem 

contextualizados. Além disso, existem os projetos de vida que devem trazer 

vivências ligadas à criação e ao fortalecimento de uma escola que acolhe as 

juventudes, estimulando o desenvolvimento das dimensões pessoal, cidadã e 

profissional. Neste sentido, não haverá mais um único LD para o ensino de Biologia, 

mas sim livros que integrem as áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.   
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2.4. LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA 

 

A disciplina de Biologia tem potencial para permitir aos estudantes 

compreender as relações entre os conhecimentos científicos, a sociedade e sua 

utilização no cotidiano e, como consequência, desenvolver uma postura crítica e 

autônoma, bem como estimular a correlação destes conhecimentos com os de 

outras disciplinas (KRASILCHIK; MARANDINO, 2004). Trata-se do processo de 

alfabetização científica, um processo contínuo, não findado com o término da 

escolarização e que deve permitir aos indivíduos reconhecer os limites e 

possibilidades da ciência, compreender as Ciências e suas tecnologias, tomar 

decisões autônomas (MOHR; MULINARI; VENTURI; CUNHA, 2019). 

De acordo com as Orientações curriculares para o ensino Médio (BRASIL, 

2006), o ensino de Biologia deve permitir ao aluno o envolvimento nas discussões 

dos temas biológicos e da área de saúde da atualidade, e deve ser responsável pela 

formação de um sujeito com informações apropriadas de Biologia e com juízo crítico. 

O desenvolvimento de um sujeito crítico e com informações apropriadas só é 

possível a partir da contextualização dos conteúdos dos livros didáticos, aliando a 

realidade ao conhecimento científico, mostrando ao aluno que a Biologia é uma 

ciência interligada a todos os momentos da vida (VASCONCELOS; ARAÚJO; 

FRANÇA, 2009). 

O LD de Biologia é responsável por permitir o acesso ao conhecimento e 

estabelecer valores, posturas e habilidades (BRASIL, 2002), entendendo a vida em 

todas as suas formas de manifestações, compreendendo os distintos sistemas 

explicativos e a ciência como uma verdade mutável (BRASIL, 2006). Contudo, os 

livros didáticos de Biologia ainda não são capazes de provocar um ensino 

significativo, pois de acordo com Vasconcelos e Souto (2003, p.95):  

 

[...] o conteúdo científico dos livros didáticos de ensino fundamental e médio 
ainda não tem recebido a devida atenção pela comunidade científica, 
principalmente pelos profissionais de Biologia e suas sociedades 
representativas.   

 

Uma das críticas feitas ao LD de Biologia se refere ao tratamento 

unidirecional dos conteúdos, o dogmatismo e a apresentação dos conhecimentos 
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como prontos e sem possibilidade de questionamento (WAIZBORT, 2001). O ensino 

de Biologia também conta com a fragmentação de conteúdos, em áreas como 

zoologia, botânica, genética e evolução, descontextualizados e lineares, sem 

mesclar os limites de cada campo disciplinar (WAIZBORT, 2001; EL-HANI et al., 

2004; FREDENOZO et al., 2005). 

Levando em consideração os pontos negativos apresentados com a 

utilização do LD no ensino de Biologia, uma alternativa para superar os problemas 

apresentados é a utilização de Metodologias Ativas, que podem ser incorporadas ao 

uso dos LD, contribuindo para oferecer mais autonomia aos estudantes, também 

contribuir para o desenvolvimento de raciocínio lógico, senso crítico, dentre outras 

habilidades e competências, como discutirei no próximo item. 

  

2.5. METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

 

Como já mencionei na introdução, os processos de ensino e aprendizagem 

no Brasil ainda são, em sua grande maioria, realizados de forma tradicional, onde o 

aluno é considerado um ser passivo à espera de receber conhecimentos e 

informações do professor. Para Borges e Alencar (2014), é necessário que o 

professor esteja pronto para repensar a construção do conhecimento, de modo que 

a mediação e interação sejam fatores imprescindíveis para a aprendizagem. 

Em minhas experiências, enquanto aluno da Educação Básica, percebo que 

o Ensino de Ciências e Biologia não foge dos modelos de ensino tradicionais, onde 

conteúdos são abordados de forma expositiva, utilizando-se de termos científicos e 

linguagem técnica, que criam barreiras e lacunas para a aprendizagem do 

estudante, muitas vezes, resultando apenas em uma memorização 

descontextualizada. No entanto, reconheço que as disciplinas de Ciências e Biologia 

têm potencial para proporcionar um processo de alfabetização científica, de modo a 

permitir aos estudantes compreender as relações entre os conhecimentos 

científicos, a sociedade e sua utilização no cotidiano e, como consequência, 

desenvolver uma postura crítica e autônoma, bem como, estimular a correlação 

destes conhecimentos com os de outras disciplinas (KRASILCHIK; MARANDINO, 

2004). Neste sentido, Furlani e Oliveira (2018) afirmam que a utilização das 

Metodologias Ativas pode contribuir com a integração de conteúdos, evitando assim, 
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que o aluno visualize os conteúdos de Ciências ou Biologia como um compilado de 

termos complexos a serem decorados. 

 Autores como Borges e Alencar (2014) e Moran (2017) afirmam que as 

Metodologias Ativas são estratégias didáticas que promovem a participação efetiva 

dos alunos nos processos de ensino e aprendizagem, de forma flexível, interligada, 

interativa, autônoma e híbrida, onde as tecnologias são imprescindíveis para que o 

professor possa assumir o papel de mediador da construção de conhecimentos.  

Segundo Berbel (2011) as Metodologias Ativas utilizam-se de experiências 

reais ou simuladas, visando obter sucesso ao solucionar problemas provenientes 

das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos. Mattar (2017) 

afirma que são inúmeras as Metodologias Ativas, mas as que mais se destacam 

são: Aprendizagem Baseada em Problemas, Peer Instruction (Instrução por Pares), 

Ensino Híbrido, Ensino por Investigação, dentre outras. 

A Aprendizagem Baseada em Problemas tem como base a utilização de 

problemas do cotidiano para estimular o desenvolvimento conceitual, procedimental 

e atitudinal do discente (BOROCHOVICIUS; TORTELLA, 2014). Esta metodologia 

favorece a busca por respostas ou soluções para problemas, o que pode resultar na 

contextualização do ensino e no desenvolvimento da autonomia dos alunos, uma 

vez que os problemas utilizados são facilmente encontrados no cotidiano dos 

alunos. 

A metodologia da Instrução por Pares é pautada na interação entre colegas, 

o que proporciona troca de conhecimentos, diferentes ideias e informações.  

Segundo Moura, Santos e José (2015), a colaboração entre os colegas em sala de 

aula pode resultar positivamente na aprendizagem, pois durante as discussões os 

colegas ajudam uns aos outros a construírem e consolidarem suas compreensões 

sobre os assuntos estudados.  

Já o ensino híbrido tem como premissa a utilização de tecnologias nos 

processos de ensino e aprendizagem.  Por meio de tecnologias é possível ampliar o 

conhecimento do estudante, uma vez que há grande quantidade de informações 

disponíveis na internet. De acordo com Moran (2017) as tecnologias ampliam as 

possibilidades de pesquisa on-line e ajudam a difundir projetos e aprendizagens que 

podem romper as barreiras no ambiente escolar. 
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Por fim, ainda considero importante destacar o ensino por investigação, que 

é responsável por inserir o aluno no universo científico, visto que têm como 

princípios seguir as metodologias científicas para a construção de conhecimentos 

escolar. Como consequência, Zômpero e Laburú (2011) afirmam que a investigação 

promove o desenvolvimento de atividades cognitivas, decorrentes do levantamento 

de hipóteses, anotações, observações, coleta de dados, análise de dados e 

desenvolvimento da capacidade de argumentação. 

No entanto, para que estas metodologias contribuam com o processo de 

alfabetização científica no Ensino de Ciências e Biologia é necessário que tenhamos 

domínio destas metodologias e conhecimento de seus limites e possibilidades no 

contexto escolar. Em se tratando do ensino de Ciências e Biologia, Costa e Venturi 

(2021), em levantamento bibliográfico, encontraram a indicação de diversos   

benefícios do uso de Metodologias Ativas nos processos de ensino e aprendizagem. 

No entanto, existe uma demanda latente na formação de professores quanto a 

utilização destas metodologias, pois muitos desconhecem ou não sabem como 

implementá-las em aula, devido a inexistência de formação continuada (COSTA; 

VENTURI, 2021). Ainda conforme os autores, as Metodologias Ativas são pouco 

utilizadas em sala de aula e quando utilizadas são pouco exploradas em relação à 

diversidade de Metodologias Ativas existentes. 

Com a implementação do novo ensino médio e da BNCC, as Metodologias 

Ativas tornaram-se pré-requisitos aos novos LD. Os LD foram reelaborados para 

atender às demandas dos projetos integradores e dos projetos de vida, utilizando as 

Metodologias Ativas como principal estratégia para o ensino.  

Apesar dos benefícios que deverão ser trazidos pela incorporação destas 

metodologias aos LDs, a novidade deve impactar os professores que não tiveram 

formação para utilização destas metodologias. Por ser algo ainda novo, e não 

explorado na maioria das escolas, os alunos e professores devem encontrar 

problemas e dificuldades de adaptação a este novo modelo de ensino, motivo pelo 

qual investigar as propostas dos LD se faz necessário.  

Diante do exposto, na sequência apresento a metodologia de investigação 

utilizada a fim de compreender como as abordagens de Metodologias Ativas estão 

presentes em livros didáticos de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, do novo 

ensino médio, em fase avaliação no PNLD 2021. 
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CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Os caminhos metodológicos para a realização deste estudo estão   divididos 

em três tópicos, sendo eles: Revisão Bibliográfica, início da pesquisa; as 

Características da Pesquisa, tópico em que são apresentadas as principais 

características relacionadas ao trabalho desenvolvido; e as Etapas da Pesquisa, 

onde foram selecionados os Livros Didáticos (LD) e propostos os critérios de 

análise.   

 

3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O início desta pesquisa ocorreu pela realização de uma revisão bibliográfica. 

Deste modo, foram pesquisados artigos de natureza empírica (que desenvolveram e 

analisaram Metodologias Ativas) e de natureza teórica (revisões bibliográficas e 

ensaios teóricos). Durante a busca dos artigos foram utilizadas as palavras-chave: 

“Metodologias Ativas” e “Metodologia Ativa” em resumos e títulos.  

A revisão foi realizada nas atas do Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências (ENPEC) e também seis revistas certificadas com 

Qualis/CAPES “A” na área de Ensino e caracterizadas como revistas cujo foco de 

publicações é pesquisa em Ensino de Ciências: Revista Alexandria, Ciências e 

Educação, Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, Investigação em Ensino 

de Ciências, Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências e Revista 

Experiência no Ensino de Ciências.  

Foram obtidos 169 trabalhos referentes às Metodologias Ativas no Ensino de 

Ciências. Uma análise deste levantamento bibliográfico realizada por Costa e 

Venturi (2021) identificou-se que, dentre estes 169 estudos analisados, 141 são de 

natureza empírica, ou seja, 83,4 % dos trabalhos utilizaram-se de abordagens de 

intervenção para suas investigações. No entanto, o estudo também identificou tipos 

de pesquisas de natureza teórica em 28 artigos – 16,5%, sendo estudos que fazem 

revisão de literatura, analisam livros didáticos, ou dedicam-se a outras discussões e 

investigações de cunho teórico.  

É importante destacar que apenas dois artigos fazem análise de livros 

didáticos das disciplinas de Química e Biologia e buscam analisar e identificar a 
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presença da metodologia da resolução de problemas e atividades investigativas nos 

livros didáticos (COSTA; VENTURI, 2021). Já os demais estudos teóricos analisados 

pelos autores, procuram discutir as contribuições do uso da investigação para o 

ensino. Sendo assim, as publicações da área demonstram carência de estudos e 

investigações como a presente.  

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, que tem como objetivo 

analisar como as Metodologias Ativas vêm sendo abordadas nos livros didáticos de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias do novo ensino médio. O método 

qualitativo conforme Gerhardt e Silveira (2009) não se preocupa com 

representatividade numérica, mas sim, com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização, etc. 

O objeto de pesquisa neste trabalho é o livro didático, portanto no que se 

refere aos procedimentos de pesquisa, este apresenta características de uma 

pesquisa documental. De acordo com Fonseca (2002, p. 32):  

 

A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, 
sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, 
relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 
tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc.  

 

Frequentemente a pesquisa documental e bibliográfica são vistas como 

sinônimos, porém, Oliveira (2007) argumenta que a diferença entre os dois tipos de 

pesquisa está no tratamento científico, a pesquisa bibliográfica é realizada a partir 

de fontes científicas, já a pesquisa documental caracteriza-se pela busca de 

informações em documentos que não receberam nenhum tratamento científico, 

como no caso de livros didáticos. Além disso, o estudo baseia-se nas metodologias 

de trabalhos anteriores, como: Bittencourt; El-Hani (2013), Camargo; Da Silva; 

Santos (2018), Lohmann (2021), que reconhecem os elementos da pesquisa 

documental na investigação em LD, tais como: análise de conteúdo, categorização, 

análise temática e a riqueza de detalhes, conforme discutirei a seguir nas etapas de 

pesquisa 
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3.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Após a revisão bibliográfica foi feita a seleção dos LD, foram escolhidos 11 

livros que são propostos para o novo ensino médio e neles constam a presença de 

Metodologias Ativas. Estes livros são propostas submetidas para avaliação do PNLD 

2021 e se encontram disponíveis de forma on-line, conforme discriminado no 

Quadro 1. Também foram estabelecidos códigos para cada um dos livros para 

facilitar as análises, onde L representa o Livro e o número a ordem e sequência de 

análise. 

  

QUADRO 1 –  LIVROS PARA ANÁLISE 

LIVRO EDITORA AUTOR CÓDIGO 

+ ação na escola e na comunidade: projetos 
integradores- Manual do professor. 

FTD 
Valquiria Baddini 
Tronolone 

L1 

De olho no futuro: Projetos integradores Ática 
Vivian Lavander 
Mendonça 

L2 

Identidade em ação  Moderna 

Sônia Lopes 
Rosana Louro Ferrera 
Silva 
Sergio Rosso 
Atila Iamarino 

L3 

Moderna em projetos Moderna Maíra Rosa Carnevalle L4 

Conhecer e transformar: projetos integradores 
Editora  
Brasil 

Margarete Artacho 
Antonio Carlos Martinho 
Junior 
Cristian Annunciato 
Filipe Faria Berçot 
Gabriel de Moura Silva 
Gerda Maria Jansen 
Isabela Sodré 
Mirela Lucchesi 
Talita Raquel Romero 

L5 

Integração e protagonismo 
Editora  
Brasil 

Mônica Waldhelm 
Ana Moretti 
Flávia Ferrari 
Hudson de Aguiar 
Maria das Mercês Navarro 
Vasconcellos 
Nathália Terra  
Rodrigo Borba 
Thayna Meirelles 
 

L6 

Práticas na escola Moderna 
Lilian Bachic 
Leandro Holanda 

L7 

Vamos juntos: projetos integradores Saraiva 

Ana Cristina Camargo de 
São Pedro 
Eduardo Schechtmann 
Sérgio Henrique Mattos 

L8 
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LIVRO EDITORA AUTOR CÓDIGO 

Novo ensino médio: projetos integradores Scipione Gustavo Oliveira Pugliese 
L9 
 

Ser protagonista: projetos integradores 
SM 
educação 

Lia Monguilhott Bezerra L10 

Jovem protagonista: projetos integradores 
SM 
educação 

Ana Maria de Souza 
Erika Riqueza 
Pedro Henrique Arruda 
Aragão 

L11 

FONTE: O autor (2021) 

 

Em um primeiro momento foi feita uma leitura exploratória, sem muito 

aprofundamento, com o objetivo de identificar possíveis critérios de análise.  Para 

tanto, foi feita a leitura do sumário e de alguns capítulos para identificar quais tipos 

de Metodologias Ativas contém os livros. Após a primeira leitura, foram criados 

critérios de análises, inspirados em Paiva et al (2016): 

a) Estrutura do Livro: analisa quantitativamente o conteúdo destinado à 

orientações ao docente e ao trabalho com alunos, ou seja, faz-se a contabilização 

de páginas destinadas às orientações e aos conteúdos a serem trabalhados nos 

projetos integradores das áreas de Ciências da Natureza. 

b) Qualidade gráfica do livro: qualidade das imagens, textos, gráficos, 

infográficos, etc.  

c) Orientações ao docente: como aparecem as orientações aos docentes 

acerca das Metodologias Ativas (passo a passo, estrutura metodológica, um guia, 

recomendam a pesquisa).   

d) Estratégias metodológicas: este critério tem por objetivo identificar as 

metodologias utilizadas nos livros selecionados.  

e) Benefícios da utilização de Metodologias Ativas no ensino: tem o 

objetivo de constatar quais as melhorias/benefícios alcançados no ensino, com a 

utilização das Metodologias Ativas. 

f) Temas integradores: busca identificar quais os temas integradores 

propostos pelos LDs. 

g) Contextualização: analisar como se propõem a conexão entre os 

conteúdos e cotidiano do estudante.  

h) Temática dos projetos integradores: quais os temas envolvidos nos 

projetos (assuntos dentro dos temas). 
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i) Interdisciplinaridade: como se propõe a interdisciplinaridade – discussão 

das áreas envolvidas. 

j) Avaliação: que tipo de avaliação é proposta. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados da pesquisa estão apresentados conforme os critérios de 

análise estabelecidos anteriormente. Os resultados também aparecem na ordem a 

qual os critérios aparecem na metodologia do trabalho. 

 

4.1 ESTRUTURA DO LIVRO 

 

Os LD analisados apresentaram em média 290 páginas, sendo cerca de 100 

páginas são destinadas para a orientação de professores e 190 páginas destinadas 

para os estudantes, desconsiderando-se páginas destinadas às referências e 

páginas em branco. Dentre os livros analisados L9 possui a menor quantidade de 

páginas, sendo inclusive menor do que a média total, com um número de 247 

páginas. Já L2 possui a maior quantidade volume com 304 páginas.   

Em relação ao volume destinado para orientação de professores é menor do 

que a quantidade de páginas destinadas aos estudantes. As páginas destinadas aos 

professores estão organizadas em duas partes: orientações gerais e orientações 

específicas. Nas orientações gerais é feita uma fundamentação sobre aspectos 

como a avaliação, a aprendizagem baseada em projetos, interdisciplinaridade e 

temas integradores. As orientações específicas estão relacionadas a cada um dos 

projetos, assim como ocorre com a versão destinada aos estudantes. No entanto em 

cada projeto são apresentadas as respostas das atividades propostas, dicas de 

cronograma a ser seguido em cada projeto, sinalização das habilidades que os 

estudantes devem adquirir em cada etapa de cada projeto (conforme BNCC) e 

orientações para a avaliação. 

Acerca do LD destinado exclusivamente aos estudantes, todos os livros 

analisados contêm seis projetos integradores, cada projeto inicia com uma 

contextualização e finaliza com a avaliação. As páginas iniciais dos livros destinados 
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aos estudantes, têm início com uma apresentação do que o estudante irá encontrar 

ao longo da utilização do LD.  Na sequência são apresentados também as áreas de 

conhecimento da BNCC que estão presentes nos projetos além da área da Ciências 

da Natureza. Em L2 também está presente, nas páginas iniciais do livro 

“Orientações Gerais”, orientações para o estudante sobre: como realizar uma 

pesquisa na internet, como interpretar ou fazer um infográfico, como citar 

referências, apresentar um seminário, entre outros aspectos que serão necessários 

aos estudantes durante a realização dos projetos. 

 

4.2 QUALIDADE GRÁFICA DO LIVRO  

 

Ao analisar o critério qualidade gráfica todos os livros analisados contam 

com uma diversidade de elementos gráficos como: imagens, textos, gravuras, 

gráficos, infográficos, dentre outros elementos. 

O L1 contém em suas páginas gráficos de setores e gráficos de linha, a 

presença de imagens ilustrativas com intuito de ilustrar o texto escrito, conta também 

com a presença de infográficos e desenhos de fórmulas químicas para facilitar o 

entendimento do conteúdo. L2 segue a mesma tendência de L1, contando com uma 

diversidade de elementos gráficos. No entanto, a quantidade de textos sobressai em 

relação aos outros elementos gráficos. 

Na análise de L4 é possível identificar um elemento não presente nas 

análises anteriores: a presença de dicas de sites referentes ao conteúdo trabalhado 

em cada projeto, conforme mostra a figura 1, a seguir:  
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FIGURA 1: RECOMENDAÇÕES DE VISITAS A OUTROS SITES 

 

FONTE: Carnevalle (2020, p.45) 

 

Um novo elemento que aparece na análise de L5 é a utilização de matérias 

de jornais como forma de contextualização, ou representação de uma problemática 

relacionada ao projeto proposto. A utilização de matérias jornalísticas também se faz 

presente em L7 e L10. Anhussi (2009), ao estabelecer categorias de contribuições 

da utilização de jornais para o ensino, destaca que ao ser utilizado em sala de aula, 

o jornal tem potencial de enriquecer os conteúdos escolares, ajudando o estudante a 

construir uma visão mais consciente da realidade, despertando e aperfeiçoando nele 

o senso crítico e a cidadania. 

Ao analisar os elementos gráficos em L8 e L9 foi identificada a presença de 

dois novos elementos, representados pelas figuras 2 e 3: a charge (ou tirinha) e um 

elemento muito presente no cotidiano dos mais jovens, o “meme”. No contexto das 

mídias sociais, memes referem-se às mensagens compartilhadas que podem ser 

acompanhadas por imagem ou vídeo e que carregam um tom irônico e jocoso 

(TORRES, 2016). Para Andrade (2018) a utilização de memes pode evitar que 

ocorra apenas a memorização e repetição do conteúdo. Ainda segundo a autora os 

professores devem articular os conteúdos escolares com a realidade do estudante e 

o meme pode ser uma excelente oportunidade para a contextualização.  
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FIGURA 2: CHARGE 

 

FONTE: São Pedro et al. (2020, p. 32) 

 

 

FIGURA 3: MEME 

 

FONTE: Pugliese (2020, p. 19) 
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Os livros L10 e L11, ambos da editora SM educação, possuem em comum a 

utilização de pequenos textos para fins de curiosidade, por exemplo, em L10 na 

página 14 há um texto sobre cientistas brasileiros reproduzindo condições similares 

ao planeta Marte para testar microrganismos, na página 14 de L11 há um pequeno 

texto sobre a história da formação da Terra, logo após o Big Bang.  

A estes textos podem ser atribuídas três finalidades: a) a de 

contextualização com o conteúdo trabalhado no projeto integrador; b) a finalidade de 

estimular a curiosidade e por consequência que o estudante procure se aprofundar 

no assunto e por fim; c) trazer elementos cotidianos ou assuntos relacionados a 

atualidade para o ensino. 

 

4.3 ORIENTAÇÕES AO DOCENTE 

 

Em L1 as orientações ao docente são denominadas “Orientações aos 

professores”, nelas estão orientações de planejamento dos projetos, respostas das 

atividades propostas para os estudantes, orientações de quais conhecimentos os 

estudantes devem adquirir em cada etapa dos projetos (de acordo com a BNCC) e 

também recomendações de avaliações. Este mesmo padrão de orientações é 

encontrado nos demais livros analisados. Além de orientações mais gerais, existem 

orientações específicas para cada um dos projetos integradores. São 

recomendações que orientam o professor a como trabalhar com o projeto, 

informando se deve ser realizado em equipe, ou de forma individual, se deve utilizar 

tecnologias ou não, dentre outras orientações. 

Outra forma de orientação ao docente encontrada em todos os 11 livros 

trata-se de uma seção destinada ao “reconhecimento inicial do livro”. Por exemplo, 

em L1 - que recebe o título de “Conheça o seu livro”-, esta seção serve como forma 

de orientação ou ambientação do docente ao material didático. Nesta seção de 

“conheça seu livro”, é feita uma apresentação inicial do livro e é onde se apresenta 

um panorama geral de cada projeto, conforme Figura 4. 
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FIGURA 4: “CONHEÇA SEU LIVRO” 

 

FONTE: Tronolone (2020, p. 3) 

 

Com relação à utilização dos manuais do professor, o Guia PNLD de 2016 

ressalta a importância de conter critérios que auxiliem na prática do professor em 

sala de aula, tais como os objetivos das atividades, estratégias de resolução, 

possibilidades de adequação de atividades, etc. (BRASIL, 2015). 

O Guia do PNLD apresenta os critérios utilizados para a avaliação dos 

parecerista e, também, para a avaliação do manual do professor: se o manual 

especifica os objetivos e os pressupostos teórico-metodológicos da proposta didático 

metodológica; se existe coerência destes pressupostos com os textos e atividades 

que presentes no livro; se traz de forma clara a interdisciplinaridade, atentando para 

o planejamento, desenvolvimento e avaliação de projetos, tanto individuais quantos 

coletivos; se as orientações contribuem para o aprimoramento da formação do 

professor; se o manual respalda a prática do professor em sala de aula, entre elas, 

os objetivos, sistematizações e ampliações das atividades propostas para os alunos 

(BRASIL, 2015). 
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As orientações aos professores contidas nos livros didáticos, quando 

apresentam os critérios descritos, podem contribuir no auxílio da prático do professor 

em sala de aula conforme diz Grimuza (2018). 

 

4.4 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

Sobre as estratégias metodológicas analisadas, todos os livros utilizam-se 

de Metodologias Ativas. Aquela que se destaca, aparecendo em todos os livros, é a 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). Martins (2002) diz que os projetos 

colaboram para que os estudantes se envolvam no seu próprio processo de 

aprendizagem, o que concorda com Araújo (2008) quando diz que um programa que 

se utiliza de conteúdos, que é previsto e seguido na sua íntegra, dificulta e 

“engessa” a ação docente, impedindo uma participação mais ativa dos estudantes, 

diferentemente da utilização dos projetos. 

Vasconcelos (2009) diz que o proveito de se utilizar a aprendizagem 

baseada em projetos é a estimulação da curiosidade dos estudantes, que ao se 

envolver com tal estratégia de ensino, se apropriam de conteúdos previstos e não 

previstos pelo docente.  

Além desta abordagem como metodologia principal que norteia os LD, foi 

possível identificar outras Metodologias Ativas inseridas dentro dos projetos. Apesar 

de não serem citadas, durante a leitura dos livros foi possível identificar 

metodologias como: a aprendizagem baseada na problematização, a investigação, e 

estratégias do ensino híbrido. No entanto, em L6 está presente no manual do 

professor menciona os dois termos conforme a seguir: “A problematização como 

ponto de partida” e “A investigação nos projetos: trabalho de pesquisa”. Estes 

termos apresentam a importância da investigação e da problematização como 

pontos de partida para realização dos projetos integradores. 

Apesar da utilização da ABP e de outras Metodologias Ativas, poucos livros 

mencionam ou discutem o conceito de “Metodologias Ativas”, nem na parte de 

orientações aos docentes. Apenas L6 e L11 fazem menção as Metodologias Ativas, 

L6 além de mencionar, traz uma definição de Metodologias Ativas dizendo que as 

Metodologias Ativas fazem uma ruptura com o ensino tradicional, centralizado na 

transmissão de conteúdos antes desenvolvidos de forma fragmentada, o que 



40 

 

 

dificulta a compreensão integrada de conceitos científicos. Sobre as Metodologias 

Ativas L11 diz que a base de sustentação do livro são três metodologias: a 

problematização, a aprendizagem colaborativa e a Aprendizagem Baseada em 

Projetos. Em relação aos projetos é mencionado no livro que esta metodologia está 

aliada a investigação, problematização, aprendizagem colaborativa e a outros 

processos comunicativos na perspectiva do multiletramento.  

Sobre o Multiletramento, Caprino; Pessoni e Aparício (2013), os autores 

dizem que o estudante atual é um cidadão imerso em uma realidade tomada em sua 

maior parte por meios digitais e audiovisuais, neste sentido, não basta que os 

estudantes sejam apenas alfabetizados, necessitam também estar preparados para 

interpretar os mais variados tipos de mensagens, o que se constitui como 

multiletramento para os autores. 

No manual do professor de L7 aparece o conceito de Modelo Híbrido de 

ensino.  O ensino híbrido tem sido definido como um modelo de educação que 

mescla momentos em que o aluno estuda os conteúdos e as instruções usando 

recursos on-line e outros em que o ensino ocorre em sala de aula, podendo interagir 

com outros alunos e com o professor (STAKER; HORN, 2012). Bacich (2016) diz 

que apesar das diferentes definições para Modelo Hibrido, todas as definições 

possuem em comum a presença de dois modelos de ensino: o presencial e o 

modelo on-line, que utiliza tecnologias digitais. Conforme o manual do professor os 

projetos podem utilizar o Modelo Híbrido em algumas de suas etapas. Para melhor 

entendimento há no manual um diagrama (figura 5), para explicação dos tipos de 

modelos híbridos que podem estar presentes ao longo do desenvolvimento dos 

projetos, dentre os quais menciona-se rotação por estações, o laboratório rotacional, 

a sala de aula invertida e a rotação individual.  
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FIGURA 5: DIAGRAM DE MODELOS DE ENSINO HÍBRIDO 

 

FONTE: Bacich e Holanda (2020, p. 18) 

 

Dentre os benefícios destinado exclusivamente para o Ensino Híbrido, o 

principal destaque é a possibilidade de superação das dificuldades encontradas na 

implementação de Metodologias Ativas em salas de aula com grande quantidade de 

estudantes, o ensino híbrido, neste caso, permite uma maior organização de tempo 

e espaço na escola, também induz uma melhor relação entre estudante e professor. 

(VALENTE, 2018) 

  

4.5 BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO 

 

Durante as análises foi possível identificar 15 benefícios da utilização de 

Metodologias Ativas e dos temas integradores (Steam, Midiaeducação, 

Protagonismo juvenil e Mediação de conflitos), sendo o desenvolvimento de: ética, 

argumentação, criatividade, colaboração, senso crítico, autonomia, protagonismo, 

pensamento científico, responsabilidade, investigação nos moldes científicos, 
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aprendizagem ativa, interdisciplinaridade, promoção de diálogo, conciliação de 

diferenças e a habilidade de observação. (Quadro 2): 

 

QUADRO 2- BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS 

Benefícios identificados nos LDs: 

Ética 

Argumentação 

Criatividade 

Colaboração 

Senso Crítico 

Autonomia 

Protagonismo 

Pensamento Científico 

Responsabilidade 

Investigação nos moldes Científicos 

Aprendizagem Ativa 

Interdisciplinaridade 

Promoção de Diálogo 

Conciliação de Diferenças 

Habilidade de Observação 

FONTE: O Autor (2021) 

 

Em todos os 11 livros analisados os benefícios da utilização da metodologia 

de projetos e dos temas integradores se repetem. No entanto, o benefício do 

letramento científico aparece apenas em L11, sendo que o letramento científico é 

uma das competências a serem desenvolvidas no Ensino Médio, conforme dispõe a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), defendido neste estudo com a utilização 

do termo alfabetização científica.  

Cabe destacar que, assim como ocorreu na análise das estratégias 

metodológicas, a menção explícita acerca dos benefícios das Metodologias Ativas 

aparece apenas em L5, L6 e L11 (Figura 6). No restante dos livros os benefícios 

mencionados são referentes às ABP.  

 



43 

 

 

FIGURA 6: TEXTO REFERENTE AS METODOLOGIAS ATIVAS 

 

FONTE: Artacho et al (2020, p. 7) 

 

Ao olhar para os temas integradores, que são Steam, Midiaeducação, 

Protagonismo juvenil e Mediação de conflitos (que serão analisados na sequência) 

os benefícios identificados e mencionados, na maioria das vezes referem-se à 

possibilidade de discussões acerca de temas sociais, que podem promover a 

aprendizagem de competências e habilidades relacionadas à promoção de diálogo, 

conciliação de diferenças, e colaboração.  

Em L3 é possível identificar benefícios que se diferenciam dos demais, além 

de citar a interdisciplinaridade como um benefício, cita a transdisciplinaridade, a 

pluridisciplinaridade e a multidisciplinaridade como benefícios da ABP aliado aos 

temas integradores. No entanto, estes são conceitos polêmicos e polissêmicos, 

apesar de todos possuírem como objetivo superar a fragmentação de conteúdos, 

seus conceitos podem possuir diferenças de significados entre os estudiosos 

(BICALHO; OLIVEIRA, 2011). Para autores como Gusdorf (1990), Pombo (1994), 

Nicolescu et al (2000) a multidisciplinaridade é o equivalente a pluridisciplinaridade, 

encontrando-se a multidisciplinaridade em um nível inferior de integração de 

conhecimento se comparado a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Para 

Dellatre (2006) considera-se real apenas a distinção entre a pluridisciplinaridade e a 

interdisciplinaridade, uma vez que para o autor a multi e a transdisciplinaridade são 
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apenas a associação de disciplinas que não modificam significativamente a visão 

das coisas. 

Os benefícios encontrados nos LDs analisados são os mesmos encontrados 

por Costa e Venturi (2021) ao analisarem como as Metodologias Ativas estão sendo 

abordadas nas pesquisas acadêmicas na área de Ensino de Ciências e Biologia. 

Apesar dos mesmos benefícios encontrados em ambas as análises, os autores 

também encontraram a motivação dos estudantes como o benefício mais citado em 

artigos acadêmicos e este não foi encontrado ou mencionado pelos LDs. 

         

4.6 TEMAS INTEGRADORES 

 

Todos os livros utilizam em seus projetos quatro temas integradores: Steam, 

Protagonismo Juvenil, Midiaeducação e Mediação de Conflitos.  

O tema integrador Steam relaciona-se a subtemas que envolvem Ciência, 

Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática (do inglês, Science, Technology, 

Engineering, Arts, Mathmatics).  De acordo com o manual dos professores dos livros 

L3, L4, L5 e L10, a utilização do Steam estimula a criatividade do estudante, bem 

como o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para 

a vida contemporânea. 

Cook, Bush e Cox (2017) dizem que a importância do Steam se faz presente 

devido a sua capacidade de interligar várias áreas de conhecimento e na 

capacidade de atender os diferentes tipos de estudantes. Já para Nargund-Joshi e 

Bragg (2017), a abordagem Steam pode fazer com que os estudantes entendam a 

evolução de diferentes invenções dentro de contextos científicos e sociais. 

A utilização do Steam traz algumas reflexões necessárias aos docentes; 

acompanhado do tema integrador, nota-se um enxugamento de conteúdos 

relacionados as áreas das Ciências. Ao visualizar os conteúdos das áreas 

disciplinares nos projetos integradores de forma superficial, uma vez que o foco do 

trabalho não é analisar os conteúdos presentes nos LD, percebe-se a falta de 

conteúdos relacionados à Biologia, Física e Química. Neste sentido, Feinstein e 

Kirchgasler (2015) dizem que a principal preocupação dos autores quanto a 

utilização do Steam está relacionado à simplificação da educação científica e um 

exagero no conhecimento técnico em detrimento de disciplinas não Steam. Pugliese 
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(2020), também faz críticas a utilização do Steam ao dizer que percebe-se uma 

visão instrumentalista no mesmo, neste caso o Steam é utilizado para uma formação 

profissional em detrimento das Ciências humanas e sociais. Portanto, faz-se 

necessária uma vigilância a estes aspectos quando da utilização dos LD. 

O tema integrador Protagonismo Juvenil, conforme descrito em L3 pode ser 

entendido como uma abordagem social de participação e construção de 

conhecimentos que emergem em um contexto social, cultural, ambiental, dentre 

outros, contexto em que os estudantes estão inseridos. Neste sentido, Costa (2001) 

diz que o processo do protagonismo estudantil deve ser acompanhado de liberdade, 

direito de escolha e tomada de decisões. 

Sobre o tema integrador Midiaeducação, a definição presente em L10, de 

Bezerra (2021), é que este tema busca oferecer aos jovens a oportunidade de 

entender como funciona a produção, a circulação e a apropriação de informações 

nas diversas mídias contemporâneas.  

Além dos conhecimentos escolares, outra fonte de aprendizado muito 

utilizado atualmente ocorre por meio de mídias, uma vez que estas se fazem cada 

fez mais presentes na vida dos mais jovens, conforme Bévort e Belloni (2009) as 

mídias se constituem como importantes dispositivos de comunicação que atuam em 

várias esferas da vida social, gerando novos modos de perceber a realidade, de 

aprender, de produzir e difundir conhecimentos e informações, sendo esta a 

importância da integração da Midiaeducação os projetos dos LDs, uma vez que 

conforme autores como (PERRIAULT, 2002; BELLONI & GOMES, 2008; BELLONI 

et al., 2007) os aprendizados e habilidades cognitivas que podem ser desenvolvidos 

atrvés das mídias ainda é muito ignorado por professores e especialistas.  

Em relação ao tema integrador Mediação de Conflitos, a definição trazida em 

L8, por São Pedro, et al. (2020), é de que este  tema têm por objetivo envolver os 

jovens em discussões, reflexões e ações que os ajudarão a lidar e solucionar 

conflitos diários por meio do diálogo, privilegiando a formação de uma cultura de 

paz. Apesar de não estar envolvida de forma mais íntima com a área das Ciências, a 

presença da mediação de conflitos se faz importante devido à pluralidade presente 

no ambiente escolar, seja uma pluralidade racial, de gênero, religiosa, entre outras 

(JARES, 2002). A presença da pluralidade em um contexto escolar acompanhado da 

falta de respeito a diversidade acaba por gerar conflitos, desta forma a mediação de 
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conflitos permite a construção de uma cultura de paz assentada no respeito pela 

diferença e pela diversidade, na promoção das diferentes criações culturais dos 

indivíduos e dos povos (JARES, 2002) 

A integração dos quatro temas dos projetos objetivam o alcance de uma 

aprendizagem significativa, este tipo de aprendizagem caracteriza-se pela interação 

entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio, neste tipo de aprendizagem o 

aprendiz também não é um receptor passivo (MOREIRA, 2006). Baseado nisto, os 

temas integradores pretendem estimular o protagonismo dos estudantes utilizando-

se de questões cotidianas, de onde estão firmados os conhecimentos prévios dos 

estudantes para a resolução de problemáticas da vida real. 

 

4.7 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O processo de contextualização permite aos estudantes uma possibilidade 

de facilitar o entendimento de conteúdos, tornando também o processo educacional 

mais bem estruturado e significativo.  Macedo e Silva (2010) dizem que o processo 

de contextualização ocorre pelo processo de exemplificação de algo específico, 

mediante aspectos do dia a dia, resultando em uma compreensão do conteúdo. 

Wharta & Alário (2005, p. 43) complementam a ideia de contextualização 

afirmado que: 

(...) contextualizar é construir significados e significados não são neutros, 
incorporam valores porque explicitam o cotidiano, constroem compreensão 
de problemas do entorno social e cultural, ou facilitam viver o processo da 
descoberta. 

Com o objetivo de fazer uma contextualização que traga informações iniciais 

e que se conectem com a realidade dos estudantes, boa parte dos livros utilizam 

pequenos textos, imagens, perguntas, que possuem o objetivo de fazer uma 

introdução do tema aos estudantes. Os temas dos projetos também se propõem a 

fazer a conexão entre os conteúdos das áreas de Ciências da Natureza e cotidiano 

do estudante, portanto o estudo dedicou-se a analisar a contextualização dos 

projetos integradores. Por exemplo, no 1° projeto de L1 é tratado o tema da 

alimentação saudável (Figura7).  
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FIGURA 7: PROJETO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

FONTE: Trolone (2020, p. 46) 

 

Em L2, cada projeto inicia com um pequeno texto para contextualização, 

seguido de perguntas que são referentes ao levantamento de concepções prévias. 

Logo após, é apresentado outro pequeno texto que possui como título: “Por que 

realizar este projeto?”. Conforme observa-se na Figura 8 o LD tem o objetivo de que 

o aluno compreenda os motivos e a importância de estudar aquele conteúdo.  
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FIGURA 8: POR QUE REALIZAR ESTE PROJETO? 

 

Fonte: Mendonça (2020, p.19) 

 

Nos livros L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 e L11, além dos pequenos textos, outro 

elemento utilizado são imagens, como em L4 que a imagem vem acompanhada de 

questões iniciais cuja intenção é auxiliar na problematização de uma temática, 

promover uma reflexão ou detectar o conhecimento que os estudantes podem ter 

sobre o assunto, conforme observa-se na figura 9. 
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Figura 9: QUESTÕES INICIAIS 

 

FONTE: Carnevalle (2020,p.20) 

 

Em L9, na página inicial de cada projeto, é apresentado um pequeno texto 

acompanhado de uma imagem, que na maioria dos projetos, trata-se de memes de 

internet, conforme Figura 10. 
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FIGURA 10: MEME COM FINALIDADE DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Fonte: Pugliese (2020, p.17)  

 

Em L11, a contextualização é feita em quatro etapas, na primeira etapa é 

feita a abertura do projeto, que têm início com o estudante sendo apresentado ao 

tema, com algumas questões instigadoras (Figura 11):  

 

FIGURA 11: QUESTÕES INSTIGADORAS 

 

FONTE: Souza et al (2020, p.8) 
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Depois é feita a apresentação do projeto, onde é apresentada a proposta, o 

objetivo e a justificativa do projeto. Em seguida, na etapa de mobilização, são feitas 

as primeiras reflexões do tema do projeto e algumas questões para discussão. Na 

última etapa da contextualização, denominada iniciativa, destina-se um tempo para 

leitura de textos, debates, trocas de ideias entre os alunos e reflexões. Há também 

atividades de imersão no assunto. 

As questões utilizadas com finalidade de contextualização, bem como os 

textos curtos instigam o raciocínio e o desenvolvimento do questionamento dos 

estudantes. No entanto percebe-se também por várias vezes a utilização de vários 

aspectos do cotidiano, neste sentido Ricardo (2005), diz que é necessário cautela 

para que uma visão muito simplificada de cotidiano não prevaleça, uma vez que esta 

visão simplificada pode não possibilitar a construção de um contexto mais crítico.     

A perspectiva histórica também se faz muito importante no aprendizado de 

Ciências da Natureza, pois de acordo com Ricardo (2005), este tipo de 

contextualização impede que os estudantes vejam a Ciência como algo finalizado e 

é importante ressaltar que nos LDs analisados a perspectiva histórica, ou que 

envolva a história da Ciência, com finalidade de contextualização, não foi 

encontrada. 

 

4.8 TEMÁTICA DOS PROJETOS INTEGRADORES 

 

Em todos os livros, a temática dos projetos integradores possui o objetivo de 

trazer problemáticas que atingem a sociedade. Desta forma, os conteúdos 

trabalhados em Biologia, Física e Química, além de serem trabalhados de forma 

conjunta, também estão inseridos em um contexto de vivência dos estudantes. Além 

disso, possuem a finalidade de gerar uma problematização, debates e olhar crítico 

para as temáticas. 

Ao analisar os sumários e os conteúdos trabalhados nos livros é possível 

identificar 35 temas nos projetos integradores sendo eles: Alimentação, Fake News, 

Consumo, Ficção científica, Plásticos, Água, Impactos ambientais, Sustentabilidade, 

Diálogo entre arte e ciência, Energia elétrica, Resíduos, Aquecimento global, 

Racismo, Saúde, Comunicação científica, Universo, Saneamento básico, 
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Conservação da natureza, Radiação, Robôs, Microscopia, Meio ambiente, Trânsito, 

Empreendedorismo, envelhecimento, Acessibilidade, Drogas, Sociedade, Mídia, 

Engenharia, Mediação de conflitos, Radiação, Internet, Tecnologia, Ciência e 

Democracia. 

Dentre estes temas é possível identificar variações de abordagens entre os 

livros. É possível também identificar uma sobreposição ou a utilização de mais de 

uma área temática em um mesmo projeto, conforme pode-se observar no quadro 2.  

 

Quadro 3- TEMAS DOS PROJETOS INTEGRADORES 

Livro 
Didático 

Projeto Integrador Temática Abordada 

L1 

Projeto 1: Plásticos por 
que substituí-los? 

Plásticos, Meio Ambiente, 
impactos ambientais 
 

Projeto 2: Alimentação saudável: qual é a 
importância? 
 

Alimentação 

Projeto 3: Ficção científica: ciência ou ficção 
 

Ficção científica 

Projeto 4: Fake News: Como identificá-las e 
combate-las? 
 

Fake news 

Projeto 5: Água da chuva: é possível utilizá-la? 
 

Meio ambiente, Água, 

Projeto 6: Moda e consumo: como praticar ações 
sustentáveis? 
 

Consumo, sustentabilidade 

L2 
 

Projeto 1: Petróleo e Plástico 
 

Plástico, Meio Ambiente, 
impactos ambientais 

Projeto 2: Alimentação sustentável 
 

Alimentação e Sustentabilidade 

Projeto 3: Saúde: efeitos da (des)informação 
 

Saúde e Fake News 
 

Projeto 4: Uma forma sustentável de resolver 
conflitos 
 

Resolução de conflitos 

Projeto 5: Impactos Ambientais de um Telefone 
Celular 
 

Meio Ambiente 

Projeto 6: Trânsito consciente Trânsito 

L3 
 

Projeto 1: Iluminação econômica e ecológica para 
famílias sem acesso a eletricidade 
 

Energia elétrica, Meio Ambiente 
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Livro 
Didático 

Projeto Integrador Temática Abordada 

Projeto 2: Jovem protagonista de uma sociedade 
sustentável 
 

Sustentabilidade 

Projeto 3: Saúde e aquecimento global: como mídias 
informam e desinformam 
 

Aquecimento global. 

Projeto 4: DecadaAfro 
 

Racismo 

Projeto 5: Solos: Conhecer e entender para 
conservar e restaurar 
 

Meio ambiente, impactos 
ambientais. 

Projeto 6: Diálogo entre arte e ciência 
 

Diálogo entre arte e ciência 

L4 
 

Projeto 1: Energia limpa 
 

Energia elétrica 

Projeto 2: Resíduos versus ambiente 
 

Meio Ambiente, Impactos 
ambientais, 

Projeto 3: Epidemias: desafios da saúde pública Saúde, Saneamento básico 

Projeto 4: Qual é o preço do avanço 
Meio Ambiente, Aquecimento 
global 

Projeto 5: Estudante empreendedor 
Empreendedorismo 
 

Projeto 6: Uma ferramenta no combate às Fake 
News 

Fake news 

L5 
 

Projeto 1:Gestão de resíduos: em busca de 
soluções. 

Resíduos, Meio Ambiente 

Projeto 2: Aquecimento global: o futuro em perigo. Aquecimento Global 

Projeto 3: Comunicação científica na era da internet Comunicação científica 

Projeto 4: Conforto ambiental: Para quem? Meio Ambiente, saúde 

Projeto 5: Envelhecer no século XXI. Envelhecimento, Acessibilidade 

Projeto 6: Cuidar de si e ser feliz. 
 

Drogas 

L6 
 

Projeto 1: Estamos sozinhos no Universo? 
 

Universo 

Projeto 2: (Cons)Ciência para as juventudes: vidas 
em ação 
 

Sociedade 
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Livro 
Didático 

Projeto Integrador Temática Abordada 

Projeto 3: Como me vejo, como me veem: o corpo 
na mídia 

Mídia, Saúde 

Projeto 4: Escolhas alimentares, 
saúde e convivência 
 

Alimentação, saúde, sociedade 

Projeto 5: Energia sustentável: perspectivas para o 
futuro 
 

Energia elétrica, 
sustentabilidade 

Projeto 6: Saneamento básico: direito e cidadania 
Saneamento básico, saúde, 
meio ambiente 

L7 
 

Projeto 1: Engenharia e qualidade de vida Engenharia 

Projeto 2: Conservação da biodiversidade 
Conservação da natureza, meio 
ambiente 

Projeto 3: Prevenção ao uso de drogas Drogas, saúde 

Projeto 4: Convivência e conflitos na adolescência Mediação de conflitos 

Projeto 5: Terraformação de Marte Universo 

Projeto 6: Radiação: benefícios e riscos de suas 
aplicações 
 

Radiação 

L8 
 

Projeto 1: O Robô vai roubar meu trabalho? 
 

Robôs 

Projeto 2: Elaborando coletivamente uma agenda 
para o futuro 
 

Sustentabilidade, Saúde, Meio 
Ambiente 

Projeto 3: Consequências das fake News para a 
saúde pública 
 

Fake News, saúde 

Projeto 4: Problemas ambientais: riscos e conflitos 
 

Meio Ambiente 

Projeto 5: Alimentação e sustentabilidade 
 

Alimentação, sustentabilidade 

Projeto 6: Produção de brinquedos sustentáveis 
 

Sustentabilidade 

L9 
 

Projeto 1: As fotos que você nunca tirou com um 
smartphone 

Microscopia 

Projeto 2: Protagonismo e a internet 
 

Internet 
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Livro 
Didático 

Projeto Integrador Temática Abordada 

Projeto 3: Quem escreveu tudo o que está na 
internet? 
 

Internet 

Projeto 4: Uma postura da escola  para a vida 
 

Mediação de conflitos 

Projeto 5: Sustentabilidade e meio ambiente 
 

Sustentabilidade, Meio 
Ambiente 

Projeto 6: A tecnologia e seus desafios 
 

Tecnologia 

L10 
 

Projeto 1: Quero ser um rocket scientist. Por que 
não? 

Ciência, comunicação científica 

Projeto 2: E a qualidade ambiental do lugar? Usando 
arte de rua para gerar reflexão 

Diálogo entre arte e ciência, 
Meio Ambiente 

Projeto 3: Como ampliar minha voz? O ativismo 
digital e os desafios dos tempos atuais. 

Mídia, Internet, Mediação de 
conflitos 

Projeto 4: Quem domina a quadra da escola? 
Buscando espaços democráticos e bem-estar 

Democracia, Sociedade 

Projeto 5: Qual é o impacto do meu consumo? A 
Química verde como alternativa sustentável 

Consumo, sustentabilidade 

Projeto 6: Fato ou fake? Como prevenir uma 
gravidez? 
 

Fake News, Saúde 

L11 

Projeto 1:Exoplaneta 
 

Universo 

Projeto 2: Nem criança, nem adulto. Quem sou eu? 
 

Mediação de conflitos 

Projeto 3:  Mitos da ciência: fake Science Fake News 

Projeto 4: Diferentes, porém iguais. Como assim? 
 

Mediação de conflitos, Racismo 

Projeto 5: Diversos materiais, diversos usos 
Consumo, Sustentabilidade, 
Meio ambiente 

Projeto 6:Drogas lícitas: O que eu tenho com isso? Drogas 

FONTE: O autor (2021) 

 

Sobre as temáticas abordadas; Fake News e sustentabilidade são os mais 

abordados, Fake News é encontrado em 6 LD no total. Em L1 e L4 o tema Fake 
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News é tratado de uma forma mais geral, já nos demais livros é possível identificar a 

sobreposição de temas: em L2, além do tema Fake News, identifica-se o tema da 

saúde, uma vez que o projeto integrador trata dos efeitos da desinformação na 

saúde pública. Em L3 identifica-se também os temas saúde e aquecimento global, 

uma vez que aborda como as mídias podem informar ou desinformar pessoas. Em 

L8 também é abordado o tema saúde juntamente com as Fake News. Por fim, L11 

aborda as Fake News em relação à gravidez. 

O tema Fake News, abordado nos LD, é de extrema importância visto que 

informações falsas ou com finalidade de desinformar existem e sempre existiram. No 

entanto com o advento da tecnologia e mais recentemente com a pandemia de 

COVID-19 as Fake News têm sido utilizadas com uma finalidade ideológica, usadas 

para embasar debates políticos, científicos e sociais (ARTHURY; GARCIA, 2020). 

Neste caso, Bartelmebs, Venturi e Souza, (2021) afirmam que professores e 

formadores de professores não podem permitir que conhecimentos científicos, fatos 

e evidências sejam substituídos por senso comum, negacionismo, discursos 

anticientíficos e pseudocientíficos. 

O tema Sustentabilidade também aparece em 8 livros, presente em; L1, L3, 

L6, L8, L9 e L11. Em L1 a sustentabilidade é trabalhada juntamente com o tema 

consumo, já em L8 é trabalhado a alimentação e a sustentabilidade de forma 

conjunta, sendo esta outra sobreposição de temas, visto sua importância para o 

desenvolvimento de uma sociedade mais justa, com melhorias na qualidade de vida 

humana, aliada à conciliação entre proteção do meio ambiente e desenvolvimento 

econômico (BORTOLON; MENDES, 2014)  

 

4.9 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A interdisciplinaridade se faz presente em todos os livros analisados através 

da utilização das seguintes áreas de conhecimento propostas pela BNCC: Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias, Linguagem e suas Tecnologias, Língua 

Portuguesa, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais. Em 

grande parte dos livros é especificado no início de cada projeto quais outras áreas 

se fazem presentes, bem como as competências e habilidades da BNCC serão 

desenvolvidas durante o projeto, como exemplo na Figura 12 (presente em L1). 
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FIGURA 12: ÁREAS DE CONHECIMENTO DA BNCC 

 

Fonte: Tronolone (2020, p.13) 

 

Além das demais áreas de conhecimento da BNCC presentes nos livros a 

interdisciplinaridade se faz presente através dos temas integradores já analisados. 

Ao analisar a presença da interdisciplinaridade nos LDs é preciso esclarecer 

um conceito de interdisciplinaridade, uma vez que esta tem sido utilizada de maneira 

equivocada, pois de acordo com Pombo (2003), isso se deve ao fato não existir um 

conceito estável de interdisciplinaridade, podendo ser utilizado de forma muito ampla 

em vários contextos.  

A interdisciplinaridade tem por objetivo evitar a fragmentação de conteúdos, 

fazendo com que estudantes enxerguem os vários conhecimentos adquiridos ao 

longo de sua trajetória escolar de forma conectada e interligada, no entanto, o que 

se vê atualmente é a utilização de recortes de vários conteúdos de diferentes 

matérias escolares a isto se dá o nome de interdisciplinaridade. Neste sentido, com 

o intuito de evitar equívocos na definição da palavra, Leis (2005) diz que a 

interdisciplinaridade pode ser definida como um ponto de cruzamento entre 

atividades (disciplinares e interdisciplinares) com lógicas diferentes.  E de acordo 

com Jantsch e Bianchetti (2002) ela tem a ver com a procura de um equilibro entre a 

análise fragmentada e a síntese simplificadora. 
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4.10 AVALIAÇÃO 

  

O formato padrão recomendando pelos LD é de que a avaliação seja feita 

em duas etapas: autoavaliação do estudante e a avaliação do professor.  Na 

autoavaliação o estudante avalia a sua postura em relação a realização de 

atividades, respeito com colegas, dentre outros aspectos. Depois é feita a 

autoavaliação em relação aos aprendizados adquiridos com a realização do projeto. 

Na avaliação realizada pelo professor, as recomendações estão nas “Orientações 

para o professor”, mas estas deixam a avaliação à critério do docente. Em ambas as 

etapas da avaliação é possível utilizar quadros com critérios para que o aluno, ou o 

professor, possam realizá-la, em um formato semelhante como o de L1 apresentado 

na figura 13. 

 

FIGURA 13: QUADRO DE AVALIAÇÃO 

 

FONTE: Trolone (2020, p. 40) 

 

Em L2, no manual do professor, é feita uma proposta de três avaliações, 

distribuídas ao longo do desenvolvimento dos projetos: uma inicial, para diagnosticar 

os conhecimentos prévios dos estudantes; uma no meio do processo; e uma 

avaliação final. Para a avaliação final a orientação é avaliar as atividades 

desenvolvidas ao longo dos projetos ou a aplicação de um questionário. 
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Já L3 propõe uma avaliação formativa, que tem como objetivo acompanhar e 

identificar a evolução do aprendizado dos estudantes. As avaliações são divididas 

em uma avaliação inicial para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, 

uma avaliação processual ou reguladora que avalia a participação do estudante em 

sala de aula, uma autoavaliação que não tem o objetivo de gerar uma nota, porém 

tem o objetivo de estimular o estudante a se autoavaliar, por fim é proposta a 

avaliação integradora, o momento em que se estabelece o conceito final de cada 

estudante com base em tudo o que observou e registrou durante o processo 

educacional. 

No contexto geral percebe-se nos LD o predomínio de orientações para 

avaliações do tipo formativa, uma vez que a utilização de quadros para 

autoavaliação em conjunto com a avaliação do professor permite um feedback sobre 

o aprendizado do estudante e sobre o trabalho desempenhado pelo professor em 

sala de aula. Reuchilin (1974) considera que a avaliação formativa convém para o 

estudante, pois lhe fornece informações sobre seu rendimento escolar e ao mesmo 

tempo possibilita ao professor informações sobre sua turma e sobre a produtividade 

e a eficácia do seu ensino.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Foram identificados neste trabalho 11 LDs propostos para avaliação do 

PNLD 2021 com a finalidade de serem utilizados como material didático no ensino 

médio a partir do ano de 2022.  

Para que fosse feita a análise dos livros, dez critérios de avaliação foram 

estabelecidos, sendo eles: a estrutura dos Livros, a qualidade gráfica do livro, as 

orientações aos docentes, as estratégias metodológicas, os benefícios da utilização 

das Metodologias Ativas no ensino, os temas integradores, contextualização, 

temática dos projetos integradores, a interdisciplinaridade e a avaliação. 

A estrutura dos livros didáticos é dividida em duas partes, uma parte com 

páginas para os professores, onde constam as orientações gerais e específicas para 

cada projeto e outra parte com páginas destinadas aos estudantes. Na parte 

destinada aos estudantes, cada capítulo é referente a um novo projeto integrador e 

todos os livros analisados contam com 6 projetos integradores. 

Todos os livros analisados contam com uma boa qualidade gráfica, há nos 

livros uma diversidade de recursos didáticos, como textos, imagens, 

questionamentos, gráficos, infográficos, em L8 e L9 também foi identificado o uso de 

memes, o que permite uma maior aproximação com o público-alvo que são jovens/ 

adolescentes e que frequentemente fazem a utilização destes recursos.  

As orientações aos decentes são feitas de duas formas: primeiro são feitas 

as orientações gerais com recomendações de avaliações dos conhecimentos que os 

estudantes devem adquirir com os projetos, dentre outros; em um segundo momento 

são feitas as recomendações específicas relacionadas a cada um dos projetos 

integradores. 

Foram identificadas no critério de estratégias metodológicas quatro 

Metodologias Ativas; a Aprendizagem Baseada em Projetos que é a metodologia 

principal adotada pelos livros, a problematização e a investigação presentes de 

forma secundária e o Modelo Híbrido mencionado em apenas um livro. 

Em relação aos benefícios da utilização de Metodologias Ativas, foram 

identificados 15 benefícios; ética, argumentação, criatividade, colaboração, senso 

crítico, autonomia, protagonismo, pensamento científico, responsabilidade, 

investigação nos moldes científicos, aprendizagem ativa, interdisciplinaridade, 
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promoção de diálogo, conciliação de diferenças e a habilidade de observação. 

Poucos trazem a definição de Metodologias Ativas, no entanto estes são os 

benefícios encontrados em relação a Aprendizagem Baseada em Projetos e também 

aos temas integradores. O letramento científico foi identificado apenas em um livro, 

o L11. No entanto o letramento científico é uma das competências a serem 

desenvolvidas no Ensino Médio, conforme dispõe a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), sendo assim, deveria estar presente em todos os livros da 

análise. 

Todos os livros da análise trazem como temas integradores o Steam, o 

Protagonismo Juvenil, a Midiaeducação e a Mediação de conflitos. É necessário 

ressaltar que é perceptível que a temática Steam se sobressai em relação aos 

conteúdos de Ciências da Natureza. 

A contextualização é feita de formas variadas, desde questões iniciais para 

instigar o estudante ou para identificar seus conhecimentos prévios, o uso de 

imagens e pequenos textos e até mesmo o uso de memes com já descrito no critério 

da qualidade gráfica dos livros. 

A temática dos projetos é variada, ao todo foram identificadas 35 temáticas. 

Todas as temáticas estão relacionadas com problemas ou causas atuais que 

atingem a sociedade. Desta forma, também estão inseridas no contexto de vida dos 

estudantes. Dentre as 35 temáticas as que mais aparecem nos livros e nos projetos 

são referentes às Fake News e a sustentabilidade. 

A interdisciplinaridade se faz presente através da integração da Biologia, 

Física e Química em uma abordagem denominada Ciências da Natureza. Além das 

Ciências da Natureza os livros trazem outras áreas de conhecimento conforme a 

BNCC, sendo elas; Linguagem e suas Tecnologias, Língua Portuguesa, Matemática 

e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais. 

Sobre a avaliação o que se destaca é a orientação para avaliações do tipo 

formativa, outro destaque é a orientação para a realização de uma autoavaliação do 

estudante.  

Na figura 14, está esquematizada uma pequena síntese dos resultados 

encontrados nas análises dos LDs. 
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FIGURA 14: SÍNTESE DOS RESUSTADOS 

 

FONTE: O autor (2021) 

 

As Metodologias Ativas têm grande potencial para romper com o ensino 

tradicional-transmissivo, favorecendo o desenvolvimento da autonomia do aluno 

(BORSEKOWSKY et al., 2021). Após a análise dos livros e ao olhar os benefícios 

apontados para a utilização de Metodologias Ativas, recomendo que mais 

Metodologias Ativas sejam utilizadas nos livros didáticos, uma vez que se percebe a 

utilização de três metodologias sendo uma delas a Aprendizagem Baseada em 

Projetos a metodologia predominante. Ao olhar para a falta de diversidade de 

metodologias é possível fazer uma analogia ao trabalho de Costa e Venturi (2021) 

onde também foi identificado pouca diversidade de Metodologias Ativas em 

trabalhos acadêmicos. Destaco também a necessidade de precaução quanto a 

grande valorização dos temas integradores, em especial o Steam, para que o foco 

da aprendizagem não tenha apenas um viés tecnicista conforme dito por Pugliese 

(2020). 

Frente ao grande potencial que as Metodologias Ativas oferecem ao ensino, 

recomendo que futuros trabalhos se dediquem a investigar como outras 

Metodologias Ativas estão sendo utilizadas nos LD ou como podem ser inseridas 
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nos processos de ensino e aprendizagem. Além disso, é fundamental que estudos 

se ocupem de investigar os temas integradores e como estes podem afetar 

positivamente ou negativamente o ensino, buscando superar ocasionais lacunas 

encontradas neste estudo e que ainda venham a ser identificadas. 

Por fim, destaco a necessidade de refletir e avaliar a nova proposta para o 

ensino médio, que vem repleta de Metodologias Ativas, compreendendo seus 

impactos para a qualidade da educação pública nacional, bem como seus limites e 

possibilidades para o Ensino de Biologia, área constituída histórica e 

epistemologicamente e que agora passa a ser trabalhada de forma integrada à 

Química e à Física. A formação inicial e continuada de professores é outro tema que 

não pode ser negligenciado.   
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