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No  Brasil,  os  livros  didáticos  representam  a  base  da  atividade  didático-pedagógica  nas
escolas públicas, mediando conhecimentos para alunos e professores em diversas áreas da
ciência.  Em  virtude  do  extenso  conteúdo  apresentado  nesses  livros,  suas  abordagens,
geralmente, mostram-se superficiais, com discussões tecnicistas e fragmentadas dos temas
propostos.  Inúmeras  dificuldades  são  evidenciadas  em  Biologia,  especialmente  na
botânica,  com  excessos  de  termos  complexos,  que  não  relacionam  o  estudo  das  plantas
com  o  cotidiano.  A  teoria  é  fundamental  para  a  assimilação  de  conteúdos  em  sala  e
condicionar bases para o estudo da botânica. O livro “Biologia”, volume único, dos autores
Sonia  Lopes  &  Sergio  Rosso,  capítulo17,  foi  o  objeto  desta  pesquisa.  Analisaram-se  os
conteúdos  de  botânica,  quanto  a  questões  procedimentais,  atitudinais,  conceituais  e
factuais, indispensáveis para o bom entendimento da obra. Para tal, adotou-se metodologia
qualitativa  e  quantitativa.  O  capítulo  do  livro  contém  uma  introdução  com  origem  e
classificação das plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas e reprodução
assexuada. Esses conteúdos elaborados a partir de teorias são chamados de procedimentais.
Os  factuais  consistem  na  fixação  dos  conceitos,  onde  os  autores  utilizam  uma  maneira
suave  de  explicar  as  estruturas  presentes  nos  vegetais,  seguindo  de  suas  aplicações  e
interações com o ambiente. Quanto ao conteúdo atitudinal, é destacada a reação dos alunos
às analogias feitas sobre o tema. Posteriormente, apresentam-se propostas que influenciem
o aluno a pesquisar e criar discussões. Uma grande preocupação dos autores foi relacionar
os conteúdos presentes no livro com os acontecimentos diários (procedimento conceitual),
constatado a partir das questões discursivas com base no texto.  Os livros são formulados
com  intuito  de  auxiliar  os  docentes  e  discentes  na  educação  e  melhorar  o  seu
desenvolvimento cognitivo. Os contextos abordados no capítulo 17 contemplaram todos os
conteúdos  propostos  pela  análise,  auxiliando  com  qualidade  os  estudos  dos  discentes  de
escolas que adotem este livro.
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