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A disciplina de ciências do Ensino Fundamental, geralmente, está concentrada na área da biologia, deixando para o 

último ano deste nível de ensino o conteúdo referente à química e física. Essa situação se reflete nos livros didáticos, 

uma vez que são escritos levando em consideração uma divisão arbitrária dos conteúdos. Essa pesquisa objetivou 

analisar a abordagem de Física presente no conteúdo do sentido da visão dos livros didáticos de ciências do 8º ano 

indicados pelo PNLD de 2011 e utilizados nas escolas da rede pública da região de Araranguá (SC). O tema foi 

escolhido por propiciar a abordagem de conteúdos de física em conjunto com os de biologia. Para tanto, foi realizada 

uma pesquisa qualitativa e documental, para a qual foram selecionados e analisados cinco livros didáticos. A análise 

consistiu em verificar os conceitos de física presentes de forma implícita e explicita, além da sugestão de tópicos para 

serem abordados integrando os conceitos das diferentes áreas das Ciências da Natureza. No geral, apesar de os livros 

apresentaram conceitos de física referente ao tema investigado, ainda são pouco explorados e contextualizados, 

havendo a valorização dos conhecimentos de biologia. 

Palavras-Chave: Educação Básica. Ensino Fundamental. Ensino de ciências. Ensino de física.  

Middle School Science Education is usually centered in the area of Biology, leaving Chemistry and Physics contents 

to the last year of middle school. This situation is reflected in textbooks, since they are written according to an arbitrary 

division of the contents. This research aimed to analyze the approach of Physics when studying Sense of Sight in 8th 

grade Science textbooks indicated by PNLD 2011 and which are adopted in the public schools of Araranguá (SC). The 

theme was chosen because it provides the approach of Physics contents together with Biology. For this, a qualitative 

and document review research was carried out, with selection and analysis of five textbooks. The analysis aimed to 

verify the implicit and explicit Physics concepts, as well as bring suggestions of topics to be addressed by integrating 

the concepts from different areas of Science. Overall, although the books approach Physics concepts concerning the 

issue investigated, those are still poorly explored and contextualized, and the field of Biology is clearly distinguished 

from the others. 

Keywords: Basic Education. Middle School. Science Education. Physics Education. 

INTRODUÇÃO 

O livro didático (LD) é um recurso muito presente no meio educacional, sendo uma das principais 

fontes de informações no ambiente escolar (OSSAK; BELLINI, 2009). Deve-se a isso o fato de ele se 

constituir como o principal material de apoio ao professor, tanto para pesquisa na preparação de aulas, como 

para a orientação dos conteúdos e das atividades que serão ministradas junto aos alunos (FRACALANZA; 

MEGID NETO, 2006). Isso faz com que ele seja muito utilizado por professores e alunos, caracterizando-

se, muitas vezes, como a única fonte de informações que os discentes terão acesso (CASSAB; MARTINS, 

2008; LAGE et al., 2012). 

Nesse viés, a utilização do LD deve ser realizada pelo professor como uma fonte bibliográfica de 

apoio ao trabalho em sala de aula. Já aos alunos, deve servir como uma fonte de consulta e de apoio para 

as atividades, uma vez que é um recurso dotado de fonte de exercícios, de leitura complementar, de 

ilustrações, entre outros (MEGID NETO; FRACALANZA, 2003; FRACALANZA; MEGID NETO, 2006). 

No entanto, é fundamental que ele seja entendido como uma ferramenta didática de suporte e orientação do 

processo de ensino e aprendizagem, e não como algo inquestionável e como a única referência de acesso 

ao conteúdo disciplinar. 
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Para que o LD cumpra o seu papel no âmbito escolar, os temas nele abordados devem estar de acordo 

com o nível de conhecimento e a série dos alunos. Além disso, o conteúdo deve estar apresentado de forma 

clara (LAGE et al., 2012), pois de nada adianta a apresentação sem transposição didática adequada, isso é, 

utilizando uma linguagem muito complicada, impossibilitando o entendimento do aluno. 

No tocante a qualidade do LD a escolha desse material é muito importante, devendo ser consideradas 

as características inerentes a ele para que assim, possa cumprir a sua função no contexto escolar (CASSAB; 

MARTINS, 2008). Diante disso, pode-se afirmar que a seleção dos LDs para o ensino de ciências constitui 

uma responsabilidade tanto social, como política.  

Assim, para Núñes et al. (2003) a escolha do LD que será utilizado na escola não pode ser limitada 

a um grupo de especialista que os analisam e os recomendam. Cabe também ao professor assumir essa 

tarefa, apesar de a participação deles ser pouco estimulada. Além do pouco estímulo, a falta de formação 

adequada para exercer a referida função pode ser outro fator que tem contribuído para a pouca participação 

docente no processo avaliativo desse recurso didático. 

Os LDs escolhidos para serem utilizados no ambiente escolar devem apresentar, dentre outras 

características, informação atualizada, linguagem adequada aos alunos, estímulo à reflexão e a criticidade, 

ilustrações de boa qualidade, ausência de preconceitos socioculturais e atividades experimentais de fácil 

realização (MEGID NETO; FRACALANZA, 2003; FRACALANZA; MEGID NETO, 2006). Além disso, 

não deve conter erros conceituais (BIZZO, 1996; BIZZO, 2000) que conduzam ao mau entendimento da 

informação que se pretende abordar. 

Mais especificamente o LD de ciências, além de apresentar as características citadas anteriormente, 

deve propiciar aos alunos compreensão científica e filosófica da realidade na qual está inserido. Assim, 

contribuirá com a formação de indivíduos críticos, capazes de exercerem a cidadania (VASCONCELOS; 

SOUTO, 2003) e com a criatividade. Para isso, a Ciência abordada nos LDs deve ser apresentada como 

uma construção humana, historicamente contextualizada, e não apenas como uma obra acabada que destrói 

o pensamento discente (NÚÑEZ et al., 2003).  

Outro fator importante que deve considerado no LD de ciências é a apresentação do conteúdo de 

forma articulada e integrada entre as diferentes áreas das Ciências da Natureza (MEGID NETO; 

FRACALANZA, 2003) evitando assim a fragmentação do conhecimento. No entanto, a ausência de 

articulação entre o conhecimento das diferentes áreas das Ciências da Natureza nos LDs de ciências é algo 

bastante recorrente (MILARÉ; ALVES FILHO, 2010; KOTOWSKI et al., 2013; GRAMOWSKI et 

al.,2014). 

Geralmente, os conhecimentos de ciências do Ensino Fundamental são concentrados na área de 

biologia, deixando para o último ano os conteúdos referentes à química e física. Essa situação é um reflexo 

da forma que o LD dessa área é organizado. Nessa direção, Gramowski et al. (2014) salienta que quase 

todos os LDs da referida disciplina nos anos finais do Ensino Fundamental são apresentados de forma 

fragmentada e compartimentalizado. Para Fracalanza (2006) essa situação pode dificultar tentativas de 

modificação e inovação do ensino de ciências. 

Acredita-se que essa situação ocorre na abordagem do sentido da visão, que é apresentado no LD 

do 8° sob os aspectos biológicos, raramente chamando a atenção para os aspectos físicos relacionados a 
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esse sentido. O mesmo ocorre no livro do 9° ano, que aborda as questões de lentes, por exemplo, sem muitas 

vezes relacionar com a correção de problemas de visão de forma contextualizada. 

Diante dessa situação, essa investigação objetivou verificar como o conteúdo de “visão” é 

apresentado nos LDs de ciências do 8° ano recomendado pelo Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLD (BRASIL, 2010). 

Essa pesquisa poderá contribuir com o ensino de ciências pelos seguintes fatores: (a) colaborar com 

a melhoria da qualidade dos LDs de ciências a partir de possíveis sugestões (MEGID NETO; 

FRACALANZA, 2003); (b) contribuir para o preenchimento da lacuna existente em relação a trabalhos 

que abordem o ensino de física no Ensino Fundamental (MATOS; MASSUNAGA, 2005; KOTOWSKI et 

al., 2013); e (c) propor possibilidades que contribuam para a desfragmentação do ensino de ciências a partir 

do tema “sentido da visão”. 

METODOLOGIA 

Essa investigação de caráter qualitativo e documental (CERVO et al., 2007) foi realizada a partir da 

análise de LDs de Ciências Naturais do 8º ano do Ensino Fundamental indicados pelo Plano Nacional do 

Livro Didático – PNLD (BRASIL, 2010) e utilizados na rede pública de ensino da região Sul de Santa 

Catarina. As obras selecionadas e analisadas foram listadas no Quadro 1 e por simplificação, foram 

nomeadas por meio das letras A, B, C, D e E, cujas referências completas se encontram na seção referências. 

Quadro 1 – Relação das obras selecionadas para a análise. 

Obras Editora Ano Autor(es) Título 

A Scipione 2009 FAVALLI, L.D.; PESSÔA, K.A.; ANGELO, E.A. Ciências: projeto Radix 

B Ática 2009 GEWANDSZNAJDER, F.  Ciências: nosso corpo – 8o ano 

C FTD 2009 

TRIVELLATO, J.; TRIVELLATO, S.; 

MOTOKANE, M; LISBOA, J.F.; KANTOR, C. 

Ciência, natureza e cotidiano: 

criatividade pesquisa conhecimento 

– 8o ano 

D Ática 2010 BARROS, C.; PAULINO, W.R. Ciências: o corpo humano 

E Moderna 2009 
CANTO, E.L. Ciências naturais: aprendendo com 

o cotidiano – 8o ano 

Fonte: Autores. 

Uma breve descrição das coleções as quais as obras pertencem foi realizada pelo PNLD de Ciências 

Naturais (BRASI, 2010) salientando que a maioria prioriza os conteúdos de biologia, a saber: o livro A tem 

como foco principal os conteúdos de biologia, sendo os de química e de física menos salientados; o B 

detalha todos os conteúdos trabalhados do 6º ao 9º ano na disciplina de ciências, com a predominância 

conteúdos de biologia; na C há a abordagem equilibrada das áreas dos conhecimentos científicos, não dando 

ênfase apenas na biologia; na D há grande quantidade de conteúdos voltados para a biologia com a tentativa 

de equilibrar os conteúdos de outras áreas; e o E apresenta bom equilíbrio entre as áreas, mantendo uma 

abordagem crítica e interdisciplinar. 

Nos LDs selecionados foi avaliado o conteúdo do “sentido da visão” escolhido devido ao fato de ser 

bastante difundida na literatura especializada a presença de física no funcionamento desse sentido (e.g. 

OKUNO, 1982; DURÁN, 2011; MOURA JÚNIOR; ABRAMOV, 2012). Isso, a princípio, pode facilitar 

uma possível abordagem de forma integrada entre os conteúdos físicos e biológicos. 
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Para a análise foi elaborada uma ficha com os seguintes critérios: a presença de conteúdos de física 

de forma explícita e implícita, e os temas de física que poderiam ser abordados, mas não estavam presentes. 

Na forma explícita se verificou a presença da integração entre física e biologia de forma clara e 

explicada na obra, como por exemplo, “a reflexão de luz é um fenômeno que acontece quando os raios 

luminosos encontram um obstáculo e retornam ao meio de origem”. Além disso, foi observado se os 

conteúdos foram abordados de forma adequada, analisando a possível existência de erros conceituais, tanto 

no texto, como nas figuras apresentadas na obra. 

Na forma implícita foi examinado se o conteúdo de física apareceu sem maiores explicações, como 

por exemplo, “para que possamos enxergar é necessário que a luz seja refletida até chegar aos nossos olhos”. 

Assim, foram verificados os termos de física que aparecem apenas nas entrelinhas no decorrer do texto ou 

foram somente citados, porém sem maiores explicações e descontextualizados. 

Por fim, foram sugeridas algumas abordagens para o tema integrando a física e a biologia presentes 

no sentido da visão. 

Os critérios foram analisados a partir de leituras minuciosas, seguindo as recomendações 

de Macedo e Silva (2010). Assim, foram seguidos três momentos: reconhecimento do material 

(reconhecimento do material e identificação/seleção dos dados de interesse), leitura exploratória 

(checar as informações e dados relevantes) e leitura seletiva (avaliação propriamente dita do 

material). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma síntese dos resultados encontrados nos LDs analisados está apresentada no Quadro 2. Os LDs 

apresentaram temas relacionados à física da visão de forma explícita e implícita, permitindo as sugestões 

de abordagens. 

Quadro 2 – Temas de física da visão apresentados de forma implícita e explicita nos LDs analisados. 

Livros Didáticos Temas explícitos Temas implícitos 
Sugestões 

de Abordagens 

A 
Tipos de lente e problemas 

de visão. 

Luz, conceito de lente, 

focalização de luz, reflexão, 

refração e cores. 

Conceito de cores e de lentes, correções de 

figuras utilizadas no texto e refração e 

reflexão. 

B 

Luz, reflexão, refração, 

raios de luz, problemas de 

visão e tipos de lente. 

Cores. 

Conceito de cores e lentes e integrar as 

informações da leitura especial no decorrer 

texto. 

C 
Problemas de visão e tipos 

de lente 

Luz, conceito de lentes, 

reflexão e cores. 

Conceito de luz, de lente e refração e 

explanar mais o conceito de reflexão. 

 

D Problemas de visão. 
Luz, lente, focalização de luz 

e reflexão. 

Abordar refração, reflexão e tipos de lente, 

integrar as informações da seção “Para ir 

mais longe” no decorrer texto e corrigir as 

figuras erradas. 

E 

Fonte luminosa, corpos 

iluminados, raios de luz, 

reflexão, lentes e problemas 

visuais. 

Cores e refração. Refração e cores de forma explícita. 

Fonte: Autores. 

O livro A apresentou conceitos de física de forma explícita, como os tipos de lentes para a correção 

dos problemas de visão. O texto trás figuras que ilustram os problemas que podem afetar a visão, que 

auxiliam na contextualização do tema, porém, a presbiopia, um problema que comumente afeta esse 
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sentido, não é citado. Além disso, alguns conceitos relacionados à física poderiam ter sido abordados em 

conjunto com os de biologia. No tocante a excitação da luz nos olhos (retina, fotorreceptores, células 

bipolares e ganglionares) e as cores refletidas dos corpos (propriedades da luz-absorção, reflexão e 

transmissão) poderia ser uma oportunidade de realizar essa articulação. 

Ainda em relação à obra A o conceito de luz é apresentado de forma implícita, não deixando claro 

o seu significado, nem a relação existente entre as diferentes áreas das Ciências da Natureza no momento 

da abordagem. Sendo a luz um fenômeno físico e a única coisa que conseguimos enxergar, uma vez que 

sensibilizados os olhos (HEWITT, 2011), seria possível abordar os aspectos físicos da luz como 

imprescindível para o funcionamento desse sentido. 

Outra questão relacionada aos fenômenos luminosos que poderia ser discorrida na obra A é a 

propagação da luz em linha reta. Nesse momento, poderiam ser evidenciados conceitos ligados à óptica 

geométrica. Assim, seria possível explicitar os conceitos de reflexão, por exemplo, fenômeno estudado no 

âmbito da referida área da física. 

A explicitação do conceito de reflexão poderia elucidar a forma que se enxerga os objetos, pois a 

luz reemitida quando incide em superfícies atinge os olhos e excita as células receptoras (OKUNO, 1982; 

RAMALHO et al., 2007; DURAN, 2011). A explicação desse fenômeno facilitaria a relação entre os 

conceitos físicos e biológicos. 

Ao explanar sobre os aspectos relacionados aos raios de luz refletidos por objetos, o livro A 

apresenta um esquema exemplificando como ocorre à formação de imagens (Fig. 1). Esse esquema 

apresenta um erro conceitual, ou pelo menos induz ao erro, uma vez que faz com o aluno entenda que a 

única lente do olho é o cristalino. 

É fato que todo o globo ocular é um sistema de lentes que faz com que a luz sofra maior desvio do 

ar para a córnea, sendo que uma das maiores responsáveis pela focalização da imagem é a retina 

(RAMALHO et al., 2007; OKUNO, 1982; DURÁN, 2011; MOURA JÚNIOR; ABRAMOV, 2012). Cabe 

ao cristalino realizar um ajuste fino, modificando a forma e focalizando os raios de luz exatamente na retina 

(OKUNO, 1982; DURÁN, 2011). 

Os erros conceituais presentes em LDs comprometem o processo de ensino e aprendizado quando 

não corrigidos. Além disso, podem comprometer a preparação da aula quando esse é a única fonte utilizada 

pelo professor da Educação Básica (LANGHI; NARDI, 2007). Assim, não é possível superar as concepções 

alternativas trazidas pelos alunos para a escola, e as que os professores possuem. 
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Figura 1 – Esquema simplificado apresentado pelo livro A explicando como ocorre à formação de imagens. Fonte: 

Favalli et al. (2009, p. 208). 

Ainda no esquema representado na Figura 1 foi observado que a focalização dos raios é representada 

anterior à retina. Isso pode levar o aluno a uma interpretação errônea, uma vez que esse fenômeno consiste 

em concentrar esses raios exatamente na retina, formando então, a imagem nessa região (OKUNO, 1982; 

GASPAR, 2009; DURÁN, 2011).  

Com a utilização da imagem de forma incorreta, os autores do livro A deixaram a possibilidade para 

uma dupla interpretação em relação ao objetivo da imagem apresentada. Assim, pode-se considerar que o 

esquema em questão apresenta um erro conceitual ou que apenas os autores quiseram demonstrar a imagem 

invertida na retina, forçando essa situação. Contudo, a concentração desses raios de luz deve estar 

exatamente na retina, para haver a formação de uma imagem com nitidez, caso contrário haverá distúrbio 

visual. 

Outro tópico que não foi abordado pelos autores do livro A foi o conceito físico de lente; apesar de 

citá-lo, não há a definição. A definição do termo, como qualquer corpo transparente limitado por duas 

superfícies, das quais pelo menos uma é curva (GASPAR, 2009), relacionando-a com a correção dos 

problemas de visão facilitaria a compreensão da importância delas nessa situação. Além disso, as lentes são 

estruturas que geralmente fazem parte do cotidiano dos alunos, uma vez que é comum a utilização de óculos 

de grau entre eles ou pelos parentes. 

Na ocasião da abordagem do conceito e da função das lentes pode ser discorrido sobre o fenômeno 

da refração, uma vez que esse é responsável também pela formação da imagem na retina. Ela ocorre devido 

à velocidade de propagação da luz ser diferente em cada meio, causando a mudança de direção do raio de 

um meio para outro. Esse mesmo desvio ocorre nos olhos, no momento da formação da imagem a partir do 

sistema de lentes que convergem os raios luminosos e o concentram (OKUNO, 1982; GASPAR, 2009; 

HEWITT, 2011). 

Na obra A não há a abordagem do conceito físico de cor apesar de os autores a relacionarem com o 

daltonismo. Em direção a uma abordagem desfragmentada seria interessante salientar que a cor de um 
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objeto é determinada pela composição da luz por ele refletida, ou seja, que os corpos refletem apenas parte 

da luz que incide sobre ele e absorvem o restante (OKUNO, 1982; RAMALHO et al., 2007; GASPAR, 

2009; HEWITT, 2011). Por exemplo, um corpo iluminado com luz branca, parecerá vermelho se absorver 

todas as cores e refletir apenas o vermelho e parecerá azul se absorver todas as cores e refletir apenas o 

azul. 

Conforme destaca Gaspar (2009) um corpo que reflete azul sobre a luz branca, quando iluminado 

com luz verde monocromática, por exemplo, não reflete nenhuma luz, por que ele só pode refletir azul, 

aparentando que o objeto é preto, ou seja, absorve toda a luz. Dessa forma, quando um objeto apenas refletir 

luz sua cor pode ser explicada pela óptica geométrica, e quando emite luz própria a explicação pode ser 

dada a partir de processos relacionados com a termodinâmica e com a física moderna. 

Em relação ao livro B há a tentativa de contextualizar o tema luz utilizando conceitos de física e 

biologia a partir de um texto complementar. Esse salienta que o ser humano consegue enxergar aos objetos 

que enviam luz até os olhos e que isso pode ser o resultado de objetos que emitem luz própria ou que apenas 

refletem a luz que incide sobre eles. Afirma ainda, que as fontes luminosas emitem radiação em todas as 

direções e que isso pode ser representado por raios, destacando conceitos de óptica geométrica. 

Já em relação ao tema cor, a obra B o aborda de forma implícita em relação ao conceito físico, assim 

como a obra A. Para haver integração entre os conceitos físicos e biológicos seria importante que a 

discussão sobre cor fosse realizada, também, envolvendo dos conceitos físicos, como os fotorreceptores, a 

propriedades da luz, a absorção, a reflexão e a transmissão, em conjunto com os biológicos. 

No tocante a lente o livro B explicita o conceito e discorre sobre os tipos de lentes e os fenômenos 

de refração e reflexão, em forma de texto complementar. Apesar de haver a preocupação em trabalhar os 

conceitos de física integrados aos de biologia, sugere-se que eles sejam diluídos ao longo do capítulo e não 

somente na forma de textos complementares. 

Apesar de os textos complementares terem a função de abordar questões atuais, que podem estar 

relacionadas diretamente com o cotidiano (VASCONCELOS; SOUTO, 2003), assumindo importância no 

contexto do LD (SALES; LANDIN, 2009), muitas vezes não recebem a devida atenção pelo docente. Isso 

ocorre por serem apresentados no final do capítulo ou dentro de box, dando a impressão de menor 

importância. Por isso, recomenda-se que os assuntos dos textos complementares sejam abordados ao longo 

do texto principal, oportunizando a atenção necessária a informação contida. 

No momento seguinte, o livro B aborda conceitos físicos quando afirma que no olho humano os 

raios sofrem desvio devido ao sistema de lentes que funcionam com convergência e formam na retina uma 

imagem invertida. Como consequência, o cérebro interpreta essas informações e as imagens são registradas 

sem inversão. Foi observada nesse pequeno trecho a preocupação do autor em trabalhar os conceitos de 

física aliados aos de biologia. 

Ao discutir o fenômeno da refração o livro B utiliza figura que elucida o fenômeno de forma bastante 

clara. Elas cumprem o papel de ilustrar as explicações e acrescentar clareza e compreensão ao tema 

estudado. Conforme Gouvêa e Martins (2001) as imagens são recursos didáticos necessários para o ensino 

de ciências, pois apresentam funções que estão relacionadas com a orientação de leitura, que estimulam o 

interesse e a curiosidade, que demonstram procedimentos, que ilustram ideias e que descrevem fenômenos. 
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Em relação aos problemas de visão relacionados ao uso de lentes corretivas, em B é discorrido no 

corpo do texto sobre a presbiopia, a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Para cada problema há a 

discussão sobre a lente correta a ser usada e um esquema que ilustra o local do globo ocular onde a imagem 

é formada sem e com o uso de lentes. 

De forma geral, a obra B apresentou os conceitos de física de forma bastante satisfatória nos 

momentos em que a abordagem foi possível, apesar de algumas vezes estarem presentes apenas em textos 

complementares no final do capítulo. Com isso, foi percebida a preocupação do autor em abordar as 

diferentes áreas das Ciências da Natureza, no caso, biologia e física, de forma integrada, sempre que 

possível. 

Em relação ao conceito de luz, no livro C o termo é apresentado de forma implícita sem a devida 

discussão. Em determinada ocasião apenas é salientado que a luz que penetra no olho é controlada pela íris 

por meio de uma abertura denominada de pupila. Para uma abordagem integrada entre biologia e física 

seria importante a inserção dos conceitos relacionados à óptica geométrica, como a propagação da luz, a 

refração e a reflexão. 

A abordagem do fenômeno da refração no livro C é inexistente e o da reflexão ocorreu de forma 

implícita, quando o autor afirma que “[...] em ambientes noturnos, a pouca luz refletida nos objetos pode 

ser suficiente para estimular os bastonetes” (TRIVELLATO et al., 2008, p. 156). Foi percebido que não 

há a abordagem de forma clara do conceito, fazendo com que o mesmo apareça apenas nas entrelinhas do 

texto.  

A obra C discorre sobre alguns distúrbios ocasionados pela má focalização da imagem na retina, 

como a miopia e a hipermetropia, que por sua vez, são ilustrados, assim como discuti as lentes corretivas 

para cada um destes. No entanto, o conceito de lente não é exposto e os aspectos físicos de cada tipo de 

lente que corrige os defeitos de visão não são discutidos. 

Assim como a primeira obra analisada, o livro C apresenta o conteúdo relativo ao sentido da visão 

de forma fragmentada. Com isso, ocorre apenas a valorização dos conceitos biológicos, relegando ao último 

ano do Ensino Fundamental os relacionados com a física.  

No que diz respeito ao livro D, assim como nas obras A e C, o conceito de luz é abordado de forma 

descontextualizada em relação à física e biologia. Ao relatar a estrutura do olho humano ele a descreve 

como algo transparente pela qual a luz atravessa. No entanto, quando define alguns elementos anatômicos 

afirma erroneamente que o cristalino é uma estrutura rígida. 

Segundo Okuno (1982) o cristalino é constituído por muitas fibras transparentes, sendo envolto por 

uma membrana clara e elástica. Essa elasticidade permite mudar a forma para convergir os raios de luz 

vindos de objetos para a retina, na qual há formação de imagens. Essa informação incorreta pode levar os 

alunos a construírem uma concepção errada sobre as lentes naturais que compõe o olho. 

Outra questão que não é mencionada no livro D é o fato de o bulbo ocular ser um sistema de lentes 

e que é graças a ele que os raios são desviados até chegar à retina, formando a imagem (OKUNO, 1982; 

GASPAR, 2009). É importante conhecer a função das lentes, pois isso é indispensável no estudo da visão, 

principalmente no que diz respeito aos aspectos físicos. Assim, ignorar a presença do sistema de lentes nos 

olhos pode comprometer o entendimento acerca desse tema. 
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O conceito de reflexão, assim como na obra anterior, aparece de forma implícita, no momento em 

que o autor afirma que “quando olhamos um objeto, a luz que ele reflete penetra em nosso olho” (BARROS; 

PAULINO, 2008, pág. 193). No entanto, seria interessante que esse fenômeno fosse retratado de forma 

explicita, considerando os conceitos físicos e biológicos. Em outro momento, quando o autor comenta sobre 

a passagem dos raios de luz na estrutura transparente, ou seja, sobre o sistema de lentes, não faz menção 

sobre o conceito de refração. 

A Figura 2 utilizada no livro D apresenta um erro conceitual sobre a formação da imagem. Nesse 

esquema é possível perceber que a concentração dos raios de luz refletidos pela árvore se encontra antes da 

retina. Porém, esses raios deveriam estar exatamente sobre a mesma para haver a formação de imagem.  

 

Figura 2 – Representação da formação da imagem ilustrada no livro D. Fonte: Barros e Paulino (2009, 

p.193). 

Na discussão do texto que discorre sobre a formação da imagem, o livro D descreve que o cristalino 

regula o foco da imagem no momento em que esta é captada na retina. Isso gera controvérsia, pois na 

imagem utilizada no livro o foco se encontra antes da retina e na descrição do processo a focalização dos 

raios de luz está sobre a retina. 

Os problemas de visão são contemplados, porém os esquemas utilizados na obra D (Fig. 3) podem 

conduzir o aluno para uma interpretação equivocada. Foi observado que novamente a focalização dos raios 

de luz não está sobre a retina quando são colocadas as lentes corretivas. Uma das hipóteses para esta 

situação seria a de que o autor do livro D quis salientar que as imagens formadas na retina são invertidas e 

menores. Contudo, essas figuras induzem a interpretação errônea da configuração dos raios luminosos.  

Para que o LD cumpra o papel adequado é importante que haja harmonização entre as diferentes 

linguagens (verbal e visual) empregadas, de forma que se complementem. As imagens não podem 

apresentar informações confusas que comprometam a informação ou que contradiga o exposto no texto. 

Além disso, os problemas de visão na obra D são apresentados em um texto complementar no final 

do capítulo. Assim como na obra B se sugere a integração das informações presentes no texto complementar 

ao longo do capítulo. 

De forma geral foi constatado que a obra D apresenta poucos conceitos de física integrados aos 

biológicos. Isso já havia sido salientado pelo PNLD (BRASIL, 2010) na ocasião da análise da coleção da 

qual a obra faz parte. 
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Figura 3 – Representação da formação de imagens com o uso de lentes corretivas presente no livro D. Fonte: Barros 

e Paulino (2009, p.197). 

Em referência ao livro E o conceito de cor também aborda apenas os aspectos biológicos, no 

momento em que afirma que “enxergamos cores diferentes devido à excitação dos cones presentes nos 

olhos” (CANTO, 2009, p.213). A obra salienta ainda que caso a pessoa tenha falta de algum tipo de células 

cones o indivíduo apresentará o daltonismo, sendo incapaz de distinguir certas cores. Assim, fica clara a 

inexistência de abordagem dos aspectos físicos, o que leva a se sugerir que sejam observadas as 

considerações para as obras anteriores, nas quais foi constatada a mesma situação. 

O fenômeno da refração é apresentado de forma implícita sem haver discussão da importância dele 

no sentido da visão. Isso fica claro quando o autor discorre que “os raios luminosos quando entram no 

bulbo ocular sofrem desvios em sua trajetória” (CANTO, 2009, p.215), abordando de forma implícita o 

fenômeno da refração, sem conceituá-lo. Assim como foi sugerido para outras obras na mesma situação, 

seria interessante a apresentação desse conceito de forma explícita, assim como a contribuição dele para a 

visão. Assim, os alunos podem relacioná-lo com a formação da imagem nos olhos e potencializar a 

contextualização de novos conhecimentos oriundos de fenômenos ópticos. 

No livro E muitos conceitos de física aparecem de forma explícita e integrados aos conceitos 

biológicos, dentre os quais estão: fonte luminosa, corpos iluminados, raios de luz, reflexão, lentes e 

problemas visuais (miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia). 

O capítulo do sentido da visão é iniciado com um experimento no qual o aluno deve se posicionar a 

um metro de uma vela acesa segurando em cada mão um pedaço de cartolina com um pequeno orifício no 

meio, de tal modo que consiga ver a luz da vela através dos dois furos. Com essa atividade é possível 

verificar a propagação retilínea da luz. 

Essa última obra analisada também valorizou a História da Ciência para abordar o tema em questão. 

Para tanto, destacou que na Antiguidade os gregos acreditavam que os olhos emitiam raios luminosos que 

permitiam enxergar os objetos. Foi verificado que o autor se preocupou em relacionar o conhecimento atual 

com o que se pensava na Antiguidade, mostrando tópicos de História e construção da Ciência. 

Sobre a História da Ciência nas aulas de Ciências Naturais Silva et al. (2008) afirmam que ela pode 

enriquecer as aulas e torná-las muito interessante, na medida em que pode ser um elemento de 

contextualização dos conteúdos trabalhados. Assim, abordar o conteúdo com aparatos históricos, além de 
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contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, permiti a compreensão da construção do 

conhecimento científico ao longo do tempo. 

Outra discussão realizada na obra E foi à relação entre as fontes luminosas, por exemplo, o Sol, com 

corpos iluminados, objetos que não emitem luz. De acordo com o autor, “quando os raios de luz de uma 

fonte luminosa atingem um objeto, iluminando-o, alguns desses raios podem ser refletidos” (CANTO, 

2009, p. 220). Essa foi à única obra a fazer essa relação, que por sua vez pode contribuir para o entendimento 

de como os objetos podem ser enxergados. Isso se justifica pelo fato de, conforme salienta Hewitt (2011), 

a maior parte das coisas que se enxerga não emitir luz própria, sendo visíveis devido a reemitirem (reflexão) 

a luz que chega à superfície delas. 

Outro aspecto importante discutido na obra E é a independência dos raios de luz. Esse fenômeno é 

discutido a partir de um exemplo: “num palco iluminado por vários refletores, podemos perceber que os 

raios de luz de uma fonte luminosa não interferem na propagação dos raios de outra fonte luminosa, ainda 

que os caminhos de ambas se cruzem” (CANTO, 2009, p. 220). A partir desse exemplo é possível explicar 

que dois raios de luz ao se cruzarem não interferem um no outro, ou seja, cada um segue seu trajeto como 

se o outro não existisse (RAMALHO et al., 2007; GASPAR, 2009). Esses conceitos são muito interessantes 

e contribuem para o entendimento do sentido da visão, pois esclarece que os raios de luz que chegam até 

os olhos não interferem na direção um do outro. 

Em determinado momento o autor do livro E destaca que o olho possui o poder de focalizar objetos 

distantes ou próximos devido aos músculos existentes no interior do bulbo do olho. Ele continua salientando 

que essa capacidade faz com que o cristalino mude sua curvatura e haja a focalização do que se quer 

enxergar. A partir dessa situação é possível explicar que a propriedade que permite modificar o foco das 

imagens está diretamente ligada ao fenômeno da refração, sendo chamada de acomodação visual, conforme 

destaca Okuno (1982). 

Os distúrbios visuais, como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia também são 

discutidos na obra E. Eles são caracterizados e a lente para a devida correção é indicada, explicando o 

mecanismo físico de funcionamento. Nesse momento, o autor aproveitou para discutir os diferentes tipos 

de lentes, salientando os aspectos relacionados à física. 

No geral a obra E expõe muitos conceitos de física integrados aos de biologia, apresentando um bom 

equilíbrio entre as áreas, contribuindo para uma abordagem crítica e interdisciplinar. Isso corrobora Brasil 

(2010) que destacou o equilíbrio entre as diferentes áreas das Ciências da Natureza. 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA SITUAÇÃO ENCONTRADA NOS LDS 

A análise dos LDs em questão confirmou a fragmentação dos conteúdos de Ciências da Natureza no 

Ensino Fundamental. Corrobora esta situação os poucos conceitos de física em conjunto com os bilógicos 

ao discorrerem sobre o sentido da visão. A fragmentação do ensino de ciências no Ensino Fundamentação 

já vem sendo relatada de diferentes formas por alguns autores (e.g. MILARÉ; ALVES FILHO, 2010; 

MUNDIN; SANTOS, 2012; KOTOWSKI et al., 2013; GRAMOWSKI et al.,2014). 

Os resultados encontrados corroboram Rosa et al. (2006) que salientam que há uma enorme ausência 

no currículo do Ensino Fundamental de física em detrimento aos de biologia. Como problemática para essa 

situação pode ser citado diversos fatores, como a formação docente (ROSA et al., 2006; MUNDIM; 
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SANTOS, 2012; KOTOWSKI et al., 2013) e os fatores relacionados aos materiais didáticos (MUNDIM; 

SANTOS, 2012) como o LD (MAGALHÃES JÚNIOR; PIETROCOLA, 2010), por exemplo. 

Em relação à fragmentação do conteúdo de ciências e o LD Gramowski et al. (2014) afirmam que a 

forma como os conhecimentos científicos são apresentados nesses recursos didáticos repercutem na forma 

de abordagem do professor em sala de aula. Para Milaré e Alves-Filho (2010) isso em grande parte está 

atrelado às dificuldades dos professores em estabelecer critérios para a elaboração do conteúdo 

programático, fazendo com que acabem adotando a programação do LD de forma acrítica. 

No caso dos livros analisados nessa investigação a fragmentação se consolida no tocante ao conteúdo 

de física de diversas formas. Como exemplo disso se pode citar a falta de definição do conceito de lentes e 

seu funcionamento nas obras A, C e D. 

Em relação ao conceito de refração e lentes as obras A, C e D não o mencionam e assim não o 

vinculam com o desvio que a luz sofre ao passar em determinados materiais. Esses conceitos são de extrema 

importância para o entendimento do sentido da visão, pois é por meio deles que as imagens são formadas 

na retina, sendo imprescindível sua abordagem em um viés desfragmentado. 

Já com relação à reflexão os livros A, C e D não o explicitam, podendo dificultar a compreensão de 

que se enxerga quando a luz bater na superfície do objeto e retornar ao meio. Esse é um fenômeno de fácil 

entendimento e que permitiria a relação entre a física e a biologia inerente ao sentido da visão. 

Cabe ressaltar que além das situações citadas acima a utilização de imagens nos LDs com 

representação errônea, com as encontradas em A e D, pode contribuir para a formação de concepções 

incorretas. Por isso, recomenda-se a correção em edições posteriores. 

Como forma de modificar a fragmentação encontrada nos livros de ciências algumas medidas podem 

ser tomadas. Sugere-se que essas modificações devem ocorrer no âmbito do PNLD, da formação inicial 

docente e da aula de ciências, de forma a adquirir uma visão crítica em relação ao LD. 

O PNLD pode contribuir com a amenização ou até mesmo superação dessa situação valorizando as 

obras que apresentam os conteúdos de Ciências da Natureza integrandos. Além disso, poderiam ser 

priorizadas as obras que apresentam relações da referida área com as Ciências Humanas e a História da 

Ciência, conforme sugere Amaral (2006). 

Com relação à formação inicial docente deve haver a preocupação com a abordagem dos conteúdos 

de forma integrada, empoderando o futuro docente de condições de planejar e realizar uma aula 

desfragmentada. Faz-se essa recomendação embasada no fato de que tradicionalmente o professor de 

ciências é formado em Ciências Biológicas. Na maioria dos casos, apesar de haver disciplinas voltadas para 

o ensino de química e física, não há a preocupação de relacionar as três áreas de forma desfragmentada, 

resultando em um “professor dotado de conhecimentos fragmentados”.  

A sugestão de uma formação inicial desfragmentada corrobora a Lei das Diretrizes e Base da 

educação (LDB), que já em 1996 preconizou que o ensino de ciências no Ensino Fundamental deve ser 

realizado sem vislumbrar o aprendizado de cada área de Ciências da Natureza de forma disciplinar 

(MAGALHÃES JÚNIOR; PIETROCOLA, 2010). Ao contrário disso a referida disciplina deve integrar os 

diferentes conhecimentos da área contribuindo para a formação de alunos com a criticidade necessária para 

atuar socialmente. 
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No planejamento das aulas de ciências o professor também deve procurar superar a fragmentação 

estabelecida em muitas escolas, a partir de uma visão crítica do LD. Com isso, há a possibilidade contribuir 

para que os alunos percebam que a Ciência não é algo estático, superficial, simplista e sem a ideologia de 

quem a constrói. Nas palavras de Milaré e Alves Filho (2010) essas iniciativas possibilitam o 

estabelecimento pelos alunos das relações conceituais existentes nas diferentes áreas, além de uma melhor 

aprendizagem e a possibilidade de estabelecer conexões com o cotidiano. 

É importante salientar que a superação dessa situação estabelecida no ensino de ciências não se 

constitui tarefa fácil. Pois, além de depender da ação de diferentes esferas, há a necessidade de se romper 

com um modelo herdado do antigo ginásio que primava por uma organização disciplinar e fragmentada 

(MUNDIN; SANTOS, 2012). Além disso, a naturalização dessa situação pelos LDs, que por sua vez 

legitimam o currículo oficial, faz com que a desfragmentação pareça algo impossível e que esse modelo é 

imutável. 

No entanto, apesar de todas as dificuldades que podem ser encontradas para transpor essa realidade 

se faz urgente trazer para o ensino de ciências as questões físicas, assim com as químicas, em conjunto com 

as biológicas ao longo de todo o Ensino Fundamental. Assim, será possível contribuir com ensino de 

ciências para a construção de conhecimentos de forma significativa a partir do conhecimento científico 

historicamente construído, permitindo a formação de uma visão crítica de Ciência. 
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