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Introdução 
O livro didático tem papel relevante no processo 
ensino-aprendizagem. Para tanto deve ser escolhido 
pelos educadores de forma crítica, consciente e 
condizente com a realidade em que a escola esteja 
inserida, atentando para a maneira com que o autor 
aborda cada capítulo, seus temas, exercícios e 
flexibilidade dos conteúdos.1  O objetivo deste 
trabalho é analisar as tendências pedagógicas na 
elaboração de livros didáticos da 8ª Série  para o 
ensino de química em nível Fundamental entre 1979 
e 2007 de acordo com os PCNs. 

Metodologia 
Foram analisados 33 livros didáticos da 8ª Série de 
Ciências que continham os conteúdos de Química do 
Ensino Fundamental. As obras de diversos autores e 
editoras fazem parte do acervo de bibliotecas das 
cidades de Canoinhas (SC), Três Barras (SC), União 
da Vitória (PR) e Porto União (SC). O trabalho foi 
norteado de acordo com Libâneo (1988) onde  
discute que as tendências pedagógicas classificam-se 
em duas grandes vertentes básicas: Pedagogia 
Liberal, que se subdivide em Tradicional, Renovada 
Progressista, Renovada Não-Diretiva e  
Tecnicista; e Pedagogia Progressista, que se 
subdivide em Libertadora, Libertária e Crítico-
Social dos Conteúdos.2 

Resultados e Discussão 
Após a análise dos livros didáticos observamos que 
as vertentes pedagógicas dividem-se de acordo com 
a Figura 1. Observa-se que a tendência da ciência 
integrada presente no ensino nos anos 70 reflete-se 
nos livros didáticos, por meio da integração das 
ciências naturais. Contudo, exclui as ciências 
sociais, permitindo assim, que os conteúdos sejam 
abordados de forma tradicional.3 Já nas obras que 
datam dos anos 80, verifica-se uma nova condição 
do educando com o conhecimento. Essa condição 
certamente imposta pelo processo educacional que 
havia se intensificado, apresentando tendência 
construtivista, com o pressuposto de valorizar o 
conteúdo prévio que o educando detinha.4 A 
preocupação com a adequação aos PCN’s é 
marcante nos anos 90 e nas obras atuais não é 
diferente. Observa-se que as obras utilizam recursos 
como ilustrações, textos alternativos, exercícios de 

fixação e atividades experimentais. A partir da 
década de 90 a escolha dos livros didáticos passou a 
ser feita pelos educadores, o que não acontecia nas 
décadas anteriores. 
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Figura 1. Tendências Pedagógicas.2 

De modo geral, foi possível observar que grande 
parte dos livros didáticos analisados classificam-se 
de acordo com a pedagogia liberal, o equivalente a 
91 %. Observa-se que apenas 9 % dos livros 
abordam o tema de química de acordo com a 
pedagogia progressista. É importante salientar que o 
livro didático pode ser caracterizado como agente 
cultural, ligado ao currículo previsto para a escola. 
Há seleção dos conteúdos habitualmente 
considerados relevantes e apropriados às séries 
escolares para as quais foram elaborados abordando 
os conteúdos de maneira simplificada e em 
seqüência didática.5 

Conclusões 
A influência da legislação educacional bem como os 
avanços tecnológicos vem melhorando a qualidade 
do livro didático. Cabe ao professor a partir da 
realidade de sua escola  aproveitar o livro didático de 
maneira a não ficar restrito ao seu conteúdo, indo de 
encontro ao conhecimento químico de cada aluno 
que de forma não científica expressa suas opiniões. 
O professor com o auxílio do livro didático pode 
nortear as discussões, buscando associar o cotidiano 
do aluno com as discussões em sala de aula , 
desenvolvendo no aluno a capacidade de discussão 
química desde o Ensino Fundamental. 
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