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RESUMO  
O livro didático exerce papel fundamental no processo 
Dentre diversos recursos presentes nas obras, as imagens apresentam pape
no processo educativo, visto
do aluno. Com isso, o presente trabalho 
didáticas (1, 2, 3 e 4), sugerindo qual era a 
uso de imagens nos conteúdos 
mais completa e sistematizada
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1 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Vasconcelos
mecanismo capaz de promover uma refl
estimulando a capacidade investigativa e crítica do aluno, fazendo com que haja,
de formação técnica, uma formação humana.

Batista, Cunha e Cândido (2010),
o único recurso disponível para
com isso, os professores utilizam esse artifício para oferecer aos
pedagógicas de grande importância, heterogêneas e
educacional contemporâneos.

Dentre diversos mecanismos utilizados pelos autores dos 
et. al. (2020) defendem que as imagens são recursos sub
aprendizagem, principalmente nas disciplinas científicas
visuais “são importantes para o ensino de ciências, uma ve
conceitualização depende muitas vezes da visualização que, pod
da explicativa, atuam como reforço”

Com isso, o objetivo do presente trabalho foi analisar comparativamente, dentre 
quatro diferentes obras didáticas, a utilização de imagens para o ensino do conteúdo de 
Origem da Vida. 
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O livro didático exerce papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem no país. 
Dentre diversos recursos presentes nas obras, as imagens apresentam pape

visto que podem ilustrar o que, muitas vezes, é fora da realidade 
o presente trabalho visou explorar comparativamente, 

, sugerindo qual era a mais completa e sistematizada
os conteúdos relacionados à Origem do Universo. A obra 2 mostrou
sistematizada. 

Livro Didático. Análise Documental. Ilustrações.

De acordo com Vasconcelos e Souto (2003), o livro didático deve ser um
mecanismo capaz de promover uma reflexão sobre diversas questões da 
estimulando a capacidade investigativa e crítica do aluno, fazendo com que haja,
de formação técnica, uma formação humana. 

ista, Cunha e Cândido (2010), defendem que muitas vezes, o l
o único recurso disponível para o ensino, o que aumenta ainda mais sua importância, e 
com isso, os professores utilizam esse artifício para oferecer aos discentes, experiências 

agógicas de grande importância, heterogêneas e alinhadas com o contexto social e 
educacional contemporâneos. 

Dentre diversos mecanismos utilizados pelos autores dos livros didáticos, Sous
(2020) defendem que as imagens são recursos substanciais no processo de ensino 

aprendizagem, principalmente nas disciplinas científicas, defendendo que esses recursos 
são importantes para o ensino de ciências, uma vez que a própria 

conceitualização depende muitas vezes da visualização que, pode ter funções para além 
da explicativa, atuam como reforço” (SOUSA et. al; 2020). 

Com isso, o objetivo do presente trabalho foi analisar comparativamente, dentre 
quatro diferentes obras didáticas, a utilização de imagens para o ensino do conteúdo de 
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2 MATERIAL E MÉTODOS.
  

Foram empregados para a presente pesquisa, quatro obras didáticas, as quais 
foram ofertadas para análise às Instituições Públicas de Ensino de Minas Gerais, pa
serem utilizadas no 1º ano do Ensino Médio, sendo aqui t
(LOPES; ROSSO, 2017); “Obra 2”(OGO; GODOY, 2016); “Obra 3”(FAVARETTO, 
2016) e “Obra 4” (JÚNIOR; CALDINI; JÚNIOR, 2017).

A metodologia utilizada foi a análise documental, que de acordo com Kri
Scheller e Bonotto (2015)
comum. Foram analisadas todas as imagens relativas ao assunto 
quatro obras, seguindo os preceitos de qualidade de imagem e relação da mesma com o 
assunto. 
 
3 RESULTADOS E DISCU
 

Os autores, ao abordarem o assunto de Origem da Vida, podem fazer uma 
introdução ao assunto falando sobre a temática de Origem do Universo. 
Origem do Universo fora tratado apenas pela obra 2. Com isso, ao analisar as imagens 
referentes a este tópico, também só foi encontrada uma ilustração do tema na obra 
referida. A imagem apresentou boa qualidade e riqueza de detalhes, facilitando o 
entendimento do aluno.  

Já o conteúdo de Origem da Vida fora tratado, com suas particularidades, por 
todas as obras. As Teorias de Origem da Vida “Geração Espontânea” e “Origem 
Divina” não tiveram a apresentação de imagens por parte de nenhum dos autores. Tal 
fato pode ter ocorrido por tratar
Teoria de Origem Química, a obra 1 ofereceu ao leitor uma figura bastante didática e 
repleta de detalhes, enquanto as demais obras não disponibilizaram ne
sobre tal assunto. 

Outro tópico bastante importante a respeito do assunto é o experimento de 
Miller, o qual faz uma “comparação” com a Terra Primitiva.
obra 2 apresentou uma imagem de boa qualidade, riqueza de detalhes, além de 
estabelecer uma  didática relação entre o experimento do bioquímico Stanley Miller 
orientado pelo seu professor Harold Urey, com os ideais propostos por Oparin Haldane 
sobre as condições existentes na Terra Primitiva.

Como não foram encontrados estudos referentes ao assunto de Origem da Vida, 
as análises explanadas a seguir, de diferentes autores, referem
conhecimento, mas que possuem grande valor para discussão e reforço dos resultados 
aqui obtidos. 

Tratando-se da temática de Seleção Natural, Tomotani e Salvador (2017), 
analisaram, dentre outras obras, um livro dos autores Marcela Ogo e Leand
(mesmos autores da obra 2). Os autores destacaram que a obra é uma das mais 
completas e didáticas, corroborando para os resultados do presente trabalho.

Souza et. al. (2020) realizaram um estudo com livros didáticos, contendo 10 
obras, dentre as quais estão as quatro obras aqui analisadas. Os autores realizaram uma 
pesquisa acerca do conteúdo de Embriologia Humana, concluindo que as obras 1, 2 e 3 
se destacaram positivamente em relação ao uso de imagens
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presente estudo, uma vez que as obras 1 e 2 também são bastante indicadas tratando
dos conteúdos de origem da vida. Porém, há uma divergência quanto à obra 3, que no 
presente trabalho encontra-
assunto. Tal diferença pode ocorrer por se tratar de conteúdos analisados diferentes.

 
 
CONCLUSÕES 
 

A partir das análises acima foi possível considerar que, 
positivamente pela utilização de imagens de boa 
entre imagem e texto. Além disso, foi a obra 
ilustrações ao decorrer do conteúdo, sendo, neste quesito, a mais indicada.

Conclui-se ainda, que estudos nessa linha de pesquisa se fazem de extrema 
importância para que os livros did
satisfatória. Ainda, é necessário que haja uma comunicação entre comunidade 
acadêmica e comunidade escolar acerca dos resultados de tais pesquisas.
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