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Nas últimas décadas surgiram trabalhos de análise dos conteúdos, imagens e os 
experimentos sugeridos dos livros didáticos, importantes ferramentas no processo de 
ensino-aprendizagem. Especificamente, em relação ao ensino de Botânica, são poucos 
os trabalhos que se dedicam a essa abordagem. O conceito de espécie em livros 
didáticos de Botânica é um dos temas que nem sempre é abordado adequadamente, 
uma vez que a partir de 2005 novas descobertas científicas indicam que a definição 
morfológica de espécie é cada vez menos abrangente, sendo necessária uma 
Sistemática integrativa, que lida com a Filogenia, Genética e Fisiologia. Nesse 
sentido, o objetivo desse trabalho foi analisar se em alguns livros de ensino 
fundamental a definição de espécie foi abordada de maneira que leve os alunos a 
pensarem de maneira epistemológica. Ou seja, de maneira que percebam que o 
conhecimento é passível de revisão e que certos conceitos são reavaliados ao longo da 
História da Ciência. Foram analisados três livros do sexto ano do Ensino 
Fundamental: 1-) Ciências: Natureza e Cotidiano (Trivellato et al. 2008); 2-) Ciências 
- O Meio Ambiente (Barros & Paulino 2009) e 3-) Ciência: A vida na Terra 
(Gewandsznajder 2010). Para auxiliar nessa análise, utilizamos o artigo “os primeiros 
passos de novas espécies - plantas e animais se diferenciam por meio de mecanismos 
surpreendentes”, publicado na Revista FAPESP (Fioravanti 2013). Concluímos que 
nesses livros, o conceito de espécie se baseia na Morfologia e quando introduzem a 
Genética e a Evolução para explicar como essas espécies são formadas, o fazem 
precocemente, sem os pré-requisitos para se entender esses mecanismos. Cabe ao 
professor fazer as interferências apropriadas, alertando aos alunos para o fato de que 
nem sempre as espécies são classificadas somente de acordo com a Morfologia, 
podendo ser também agrupadas segundo a Fisiologia, Genética, Etologia e Anatomia. 
O livro didático ideal seria aquele que mostrasse que não parece haver apenas uma 
definição de espécie e que essas definições distintas se baseiam em diferentes 
critérios. É importante fazer a transposição didática adequada para a faixa etária dos 
alunos, procurando suscitar nos mesmos a curiosidade e o fascínio pelas Ciências, 
além de formar senso crítico ao abordar um conceito de forma epistemológica, 
colaborando também para as reflexões necessárias para o exercício da Cidadania. 
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