
 

      

  

 

 

                                                                 

 

 

ANÁLISE DA ABORDAGEM HISTÓRICA DO TEMA CORPO 

HUMANO EM LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS  

SOUZA, Ana Laura Dias1  

RESUMO  

A inserção da história e filosofia das Ciências nos materiais didáticos é defendida há tempos, 
dado seu potencial em apresentar a ciência como construção humana, mais contextualizada 
e reflexiva. Entretanto, várias pesquisas relatam a necessidade de aprimorar sua abordagem 
nos livros didáticos para que possam atingir os resultados esperados. Assim sendo, este 
trabalho, tendo como tema de referência o estudo do corpo humano nos anos finais do ensino 
fundamental, buscou analisar nos livros didáticos que comumente mais tratam deste assunto, 
possíveis avanços em uma abordagem histórica condizente com a necessidade, ou seja, 
verificando se estas são vistas como atividade coletiva, em seu caráter dinâmico e subjetivo. 
A metodologia utilizada, foi, portanto, a análise documental, tendo sido escolhidos seis livros 
didáticos do oitavo ano do Ensino Fundamental da disciplina de Ciências, dentre as vinte 
coleções aprovadas no PNLD/2014-2017. Os critérios de seleção foram a escolha dos cinco 
livros que tiveram maior número de distribuição no país e um deles relacionados a autores 
conhecidos no meio acadêmico pela defesa da abordagem sistêmica no ensino de Ciências, 
a qual esta pesquisa também faz parte, em um contexto mais amplo. De modo geral os 
resultados apontaram que, embora de modo tímido, ainda com certas incoerências, a 
discussão ao longo dos anos nas pesquisas sobre a importância da abordagem histórico-
filosófica das Ciências repercutiram em mudanças nas obras. Verificou-se esta abordagem 
em todas as obras, em algumas mais, em outras menos, mas nitidamente perceptível o 
avanço quando comparado a outras pesquisas relacionadas, de autores reconhecidos 
nacionalmente, como a tese de doutorado de Delizoicov, em 2002, que afirmava não ter 
encontrado nenhuma referência nos livros didáticos que então analisou, buscando referências 
sobre a história da ciência no seu estudo sobre o movimento do sangue no corpo humano. 
Assim, apesar de poucas, as referências observadas pela pesquisadora sobre a inclusão da 
história do desenvolvimento científico, omitidas em 2002, hoje estão presentes e devemos 
mesmo destacar o livro didático que categorizamos nesta pesquisa como LD6, que reserva 
quase todo o primeiro capítulo do livro para um estudo mais aprofundado sobre a construção 
do conhecimento sobre corpo humano através do tempo, desde antes de Cristo (AC).  Outros 
progressos, como uma visão mais dinâmica, um pouco menos linear, ateórica e que ignora as 
crises e remodelações no desenvolvimento científico puderam ser observadas, como 
exemplificamos no decorrer do trabalho nos livros didáticos analisados. 
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