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Resumo 

O equilíbrio ecológico depende das relações existentes entre os seres vivos. Os serviços 

ecossistêmicos são essenciais na conservação deste equilíbrio, um dos principais serviços em 

destaque é a polinização importante para a sobrevivência do homem e para a conservação da 

biodiversidade. O processo de polinização trata-se da reprodução sexuada, onde ocorre a troca o 

grão de pólen de uma flor para outra, garantido maior Assim, para a conservação dos serviços 

ecossistêmicos da paisagem, o conhecimento sobre a utilização de práticas agroecológicas e a 

conscientização por meio do ensino formal são instrumentos necessários para criar o 

pensamento agroecológico na sociedade. O âmbito escolar é um dos primeiros locais em que a 

criança começa a aprender a importância de conservação do meio ambiente, e uma das 

ferramentas que o professor utiliza neste processo de ensino-aprendizagem é o livro didático. O 

objetivo do trabalho foi realizar a análise/discussão do livro didático, bem como um diagnóstico 

da contextualização dos conteúdos sobre polinização e polinizadores abordado no livro didático 

de Ciências Biológicas utilizado 7° ano do ensino fundamental. A análise foi realizada em duas 

etapas: critérios de ordem técnica e análise dos conceitos de polinização e polinizadores. O livro 

didático analisado apresentou conteúdos teóricos claros, imagens nítidas e de boa qualidade. 

Grande quantidade de recursos complementares, auxiliando o professore no processo de ensino 

aprendizagem. O conteúdo de polinização é trazido em rápidas palavras, abordando apenas o 

conceito e citando alguns exemplos de polinizadores, no entanto, a presença de textos 

complementares auxiliam na contextualização do conteúdo, o pensamento agroecológico é 

apenas citado em um dos textos complementares. 

 

Palavras-chaves: Livro didático, Polinização, serviços ecossistêmicos, agroecologia. 

 

Abstract 

The ecological balance depends on the relationships between living things. Ecosystem 

services are essential in the conservation of this balance, one of the main services 

highlighted is the important pollination for human survival and biodiversity 

conservation. The pollination process is about sexual reproduction, where there is a 

change of pollen grain from one flower to another, thus ensuring greater conservation of 
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ecosystem services in the landscape, knowledge about the use of agroecological 

practices and awareness by Formal education are necessary instruments for creating 

agroecological thinking in society. The school environment is one of the first places in 

which children begin to learn the importance of environmental conservation, and one of 

the tools that the teacher uses in this teaching-learning process is the textbook. The 

objective of this work was to analyze / discuss the textbook, as well as a diagnosis of 

the contextualization of the contents about pollination and pollinators approached in the 

Biological Sciences textbook used 7th grade. The analysis was performed in two stages: 

technical criteria and analysis of pollination and pollinator concepts. The textbook 

analyzed presented clear theoretical contents, clear and good quality images. Lots of 

complementary resources assisting the teacher in the teaching-learning process. The 

pollination content is brought in brief words, addressing only the concept and citing 

some examples of pollinators, however, the presence of complementary texts help in 

contextualizing the content, agroecological thinking is only cited in one of the 

complementary texts. 

Keywords: Textbook, Pollination, ecosystem services, agroecology. 

 

Introdução 

O homem utiliza-se da natureza de várias formas, uma delas é por meio da 

agricultura. A expansão da agricultura e outros impactos ao ambiente como o 

desmatamento, queimadas, uso de agrotóxicos; tem modificado a paisagem em todo o 

planeta, acarretando a perda da biodiversidade (BARBOSA, et al. 2017). Esse impacto 

influencia diretamente os serviços do ecossistema, como por exemplo, a polinização, 

processo fundamental na frutificação das plantas, além de ser um fator determinante na 

produtividade da agricultura familiar, por exemplo. Assim, para a conservação dos 

serviços ecossistêmicos da paisagem, o conhecimento sobre a utilização de práticas 

agroecológicas e a conscientização por meio do ensino formal são instrumentos 

necessários para criar o pensamento agroecológico na sociedade. 

O ser humano interage constantemente com o ecossistema, entende-se por 

ecossistema como o conjunto formado não apenas por organismos vivos, mas também 

todos os elementos físicos presentes no meio ambiente (BUQUERA, 2015). Nessa 

interação o homem beneficia-se de vários bens e serviços, assim a importância de se 

tomarem medidas inovadoras no sentido de proteger os ecossistemas, uma dessas 

medidas é a valorização do ensino de ciências nas series inicias, momento em que a 

criança está em construção do conhecimento. Rosa et. al (2007), afirmam que ao ensinar 

ciências às crianças, o professor não deve se preocupar com a precisão e a 



sistematização do conhecimento científico com muita exigência, já que essas crianças 

evoluirão de modo a reconstruir seus conceitos e significados sobre os fenômenos 

estudados. 

Os serviços prestados pelo ecossistema são extremamente importantes para o 

equilíbrio da natureza, visto que a falta deste interferem diretamente no bem-estar do 

homem. Pode-se entender que os serviços e produtos feitos pelos ecossistemas incluem 

alimentos, água, combustíveis e madeira, enquanto os serviços incluem o fornecimento 

de água e a purificação do ar, a reciclagem natural de resíduos, a formação do solo, a 

polinização e os mecanismos de regulação que a natureza utiliza-se no controle a 

biodiversidade (UNIÃO EUROPEIA, 2010). Assim, os serviços ecossistêmicos são 

aqueles que o homem de maneira direta ou indiretamente beneficia-se dos ecossistemas. 

O âmbito escolar é um dos primeiros locais em que a criança começa a aprender a 

importância de conservação do meio ambiente, e uma das ferramentas que o professor 

utiliza neste processo de ensino-aprendizagem é o livro didático (LD). A implementação 

do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD pelo Ministério da Educação em 

1985 constituiu um passo importante para a avaliação criteriosa dos livros a serem 

distribuídos nas escolas brasileiras (VASCONCELOS e SOUTO, 2003) 

O livro didático pode ser assumido como instrumento que contribui na seleção dos 

conceitos a serem ministrados de acordo com o grau de instrução, e como uma 

ferramenta de reflexão das situações didático-pedagógicas (SILVA, et al 2013). Dessa 

maneira, se durante o processo educacional do indivíduo, ele não for levado a se sentir 

parte do meio em que vive, o sentimento de pertencimento e a ideia da necessidade de 

preservação serão algo cada vez mais distantes dele (LADIM & SALES, 2009).  

Dentre os serviços prestados pelo ecossistema está a polinização, da qual depende 

a reprodução da maioria das espécies vegetais. A polinização trata-se de uma 

reprodução sexuada onde há transferência do grão de pólen de uma flor para outra da 

espécie, o que chamamos de polinização cruzada. Esse tipo de processo garante aos 

vegetais uma maior variabilidade genética (FAVATO, 2008).   

A presença de fragmentação nativa é importante para a conservação deste serviço, 

visto grande parte das espécies de abelhas, principalmente as sociais, utilizam os 

fragmentos de vegetação nativa para construir seus ninhos e explorar muitos recursos 

(FERREIRA, 2008). Assim, a conservação da paisagem, conscientização do meio 

ambiente e a utilização de práticas agroecológicas são instrumentos importantes que 

devem ser utilizados na produção de uma cultura. O objetivo do trabalho foi realizar a 



análise/discussão do livro didático e um diagnóstico da contextualização dos conteúdos 

sobre polinização e polinizadores, bem como a abordagem do pensamento 

agroecológico em tais conceitos, no livro didático de Ciências Biológicas utilizado 7° 

ano do ensino fundamental. 

 

 

 

A polinização e a Agroecologia 

 

 A polinização pode ser de dois tipos: autopolinização e cruzada, a 

autopolinização é caracterizada pelo fato do transporte de pólen, ocorrer entre flores do 

mesmo indivíduo (autogamia), já a cruzada entre flores de indivíduos diferentes 

(alogamia). O transporte do pólen pode ser realizado por vários vetores com pelo vento, 

animais, água, insetos, entre outros. As abelhas são consideradas os visitantes florais 

mais especializados no serviço de polinização, destacando-se dentre elas, a Apis 

mellifera, conhecida vulgarmente como abelha-mel (FAVATO, 2008).  

Para a eficiência do processo de polinização é indispensável à conservação dos 

recursos naturais. De acordo com Andrade e Romeiro (2009), a polinização citada como 

uma das funções ecossistêmicas relacionadas à reprodução vegetal, é resultado de 

atividades de algumas espécies, tais como insetos, pássaros e morcegos, que 

demonstram ser serviços ecossistêmicos essenciais para a manutenção da produtividade 

agrícola. Temos polinizadores vertebrados (aves, morcegos, pequenos mamíferos e 

répteis); invertebrados (vários tipos de abelhas, moscas, mariposas, borboletas, 

besouros, entre outros). As abelhas visitam 90% das culturas agrícolas, as moscas 30%, 

os vertebrados cerca de 6% (CGEE, 2017). 

O desmatamento das áreas com vegetação nativa e o inadequado uso de práticas 

de cultivo, como a utilização abusiva de pesticidas, são os principais motivos do 

desaparecimento de alguns polinizadores (PINHEIRO e FREITAS, 2010). Este impacto 

causado a este serviço ecossistêmico é principalmente devido a atual prática 

industrializada da agricultura, chamada “agricultura convencional”, que busca a 

maximização produtiva e baseia-se em utilização de alta tecnologia, o que explica os 

altos custos de produção, sendo sua produtividade condicionada ao uso excessivo de 

fertilizantes (ROEL, 2002). 



 Pinheiro e Freitas (2010) ainda afirmam, que a falta de informações a respeito 

dos efeitos dos pesticidas sobre os polinizadores da agricultura nacional pode constituir 

um dos principais obstáculos para os esforços atuais em busca do uso sustentável de 

polinizadores em nossas áreas agrícolas. 

As práticas agrícolas devem ser repensadas visando também a conservação do 

ambiente, sabe-se que é necessário plantar, o ser humano necessita de alimento, no 

entanto, é preciso praticar a agricultura de forma sustentável. A utilização maciça de 

agrotóxicos e insumos químicos vem trazendo, há várias décadas, incalculáveis 

prejuízos ao ambiente e ao homem (CAMARA et al 2008).  A agroecologia é uma 

ferramenta neste repensar da agricultura, de acordo com Caporal (2004) o uso do termo 

Agroecologia  tem trazido a ideia e a expectativa de uma nova agricultura capaz de 

fazer bem ao homem e ao meio ambiente. 

A Agroecologia propõe um novo enfoque cientifico, com o objetivo de reorientar 

os processos produtivos, desenvolvendo estratégias que minimizem os impactos 

ambientais gerados pela agricultura. Busca integrar os saberes históricos dos 

agricultores com os conhecimentos de diferentes ciências, permitindo estabelecer novas 

estratégias para o desenvolvimento rural e novos caminhos para uma agricultura mais 

sustentáveis, de maneira transdisciplinar (CAPORAL, 2009).  

Sabendo que a utilização de insumos agrícolas são mecanismos que afetam 

diretamente o meio ambiente, e consequentemente os polinizadores, busca-se por 

agroecossistemas sustentáveis, a agroecologia adota como princípios básicos a menor 

dependência possível de insumos externos e a conservação dos recursos naturais 

(ASSIS e ROMEIRO, 2002).  

De acordo com Barbosa et al. (2017), que pesquisas realizadas voltadas a 

contaminação do meio ambiente por agrotóxicos, dados mostram que 50% do pólen 

coletado, no Brasil, possuem traços de agrotóxicos. Muitos são os efeitos dos pesticidas 

nas abelhas, um dos principais polinizadores, se o contato for direto ela morre, no 

entanto, se estiver no pólen ela carrega para as colônias e compromete a sobrevivência 

das mesmas. Tais pesticidas podem afetar o comportamento de abelhas forrageiras e 

reduzir o vigor da colônia, além disso, o desmatamento afeta os locais de descanso, 

nidificação e reprodução destes animais (PINHEIRO e FREITAS, 2010). 

Assim, vários insumos e práticas agrícolas importantes para os sistemas de 

produção atuais no Brasil e no mundo possuem impactos altamente negativos sobre os 

polinizadores, tanto quanto na sua diversidade quanto na sua abundância e eficiência de 



polinização. Entre estes insumos e práticas, os efeitos mais severos são produzidos 

pelos defensivos agrícolas e na sua forma inadequada de uso (PINHEIRO e FREITAS, 

2010). 

 

Material e Métodos 

 

A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual José Pereira de Faria localizado na 

cidade de Itapuranga-Go, onde foi analisado o livro didático de Ciências Biológicas do 

7° ano do Ensino Fundamental, da coletânea “Projeto Araribá Ciências”, tendo como 

componente curricular Ciências da Natureza. 

A pesquisa foi realizada a partir de duas etapas. Na primeira etapa foram 

observados no livro didático de modo geral os seguintes critérios de ordem técnica: 

conteúdos teóricos; recursos visuais; atividades propostas e recursos complementares 

(VASCONCELLOS e SOUTO, 2003) e (SANTOS et al 2013). 

Na segunda etapa foram analisados os conceitos de polinização e polinizadores, 

bem com a construção do saber agroecológico. Foram estabelecidos os seguintes 

critérios de qualidade e adequação para a análise dos conteúdos de polinização e 

polinizadores (TAVARES, et al 2016): 1- Conceito e importância da polinização; 2- 

Importância deste serviço ecossistêmico para o meio ambiente; 3- Consequência dos 

impactos ambientais nos polinizadores; 4- Abordagem do pensamento agroecológico no 

conteúdo.  

 

Resultados e Discussão 

 

Análise geral dos critérios de ordem técnica 

 

Conteúdos Teóricos 

O livro didático intitulado como “Projeto Araribá Ciências 7º Ano”, obra coletiva 

concebida, desenvolvida pela Editora Moderna, de Maria Rosa Carnevalle. Obra em 

quatro volumes para alunos de 6º ao 9º ano. Componente Curricular: Ciências da 

Natureza (Figura 1). 



 

Figura 1: Imagem da capa Livro Didático “Projeto Araribá Ciências 7º Ano”, de Maria 

Rosa Carnevalle (2014). 

 

Em relação aos conteúdos teóricos o livro é divido em oito unidade e dentro de 

cada unidade os conteúdos são separados por temas: Unidade 1 – A explosão da vida; 

Unidade 2 – Evolução biológica; Unidade 3 – A classificação dos seres vivos; Unidade 

4 – O reino das plantas (I); Unidade 5 – O reino das plantas (II); Unidade 6 – Animais 

invertebrados; Unidade 7 – Animais vertebrados; Unidade 8 – Relações entre seres 

vivos. Em cada inicio de unidade são lançadas perguntas referentes ao conteúdo que 

será abordado, convidando o aluno a refletir e despertar a curiosidade sobre os temas 

que serão abordados. 

A análise dos conteúdos teóricos mostrou que o livro é atualizado, pois está de 

acordo com as novas normas ortográficas brasileiras. Verificou-se que apesar de 

apresentar algumas referências mais antigas, a maioria delas apresentadas são próximas 

ao ano de publicação do livro. Os textos possuem linguagem clara e coerente e são 

apresentadas curiosidades referentes aos conteúdos, além de apresentam quadros 

informativos com sugestões de endereços para consulta e pesquisa na internet. 

Os textos complementares são aspectos importantes, funcionando como uma 

ferramenta de exploração e investigação mais especifica do tema abordado em cada 

unidade. De acordo com Santos et al ( 2013), os textos complementares buscam 

transpor o texto apresentando aos alunos uma abordagem mais atualizada e ampla de 

determinados temas, relacionando teoria e cotidiano. Vasconselos e Souto (2003), ainda 

afirmam que os textos complementares garantem uma abordagem mais atualizada, uma 

vez que em sua maioria tratam de questões presentes de forma mais direta na realidade 

do aluno. 

 



Recursos Visuais 

O livro apresenta grande quantidade de imagens/figuras ao longo de cada unidade. 

Proporcionam a fixação do conteúdo, aproximando o conteúdo teórico mais possível da 

realidade. Os recursos visuais fornecem suporte vital às ideias e informações contidas 

no livro (VASCONCELOS; SOUTO, 2003). Silva e Cavassan (2011) ressaltaram que a 

escolha das ilustrações deve levar em conta também a possibilidade de 

contextualização, trazendo um contato mais direto com o ambiente em que o aluno vive. 

As figuras apresentadas no livro são nítidas, de boa qualidade, além de apresentar 

uma grande quantidade de imagens, deixando o livro bem ilustrativo, o que contribui 

para despertar a curiosidade dos alunos que, após visualizar as imagens, se interessam 

em ler os conteúdos do livro. Para tal, é necessário que as figuras estejam de acordo 

com o conteúdo proposto, mantendo uma coerência e transparência nas informações 

transmitidas. Vasconselos e Souto (2003) afirmaram a necessidade de observar se as 

imagens veiculadas pelos livros didáticos contemplam questões como a qualidade da 

impressão, a sua inserção ao longo do texto, e a relação estabelecida entre texto e 

imagem. 

 

Atividades propostas e recursos complementares 

Também foram analisadas as atividades propostas do livro didático, as atividades 

foram distribuídas a cada dois ou três temas dentro de cada unidade, possibilitando a 

fixação do conteúdo, é interessante destacar o planejamento desta distribuição, não 

tornando cansativo e acumulativo o conteúdo para apenas no final de cada unidade. 

As atividades propostas no livro didático apresentam ser contextualizadas, 

atualizadas, com presença de imagens e esquemas a serem analisados, mostrou-se de 

fácil compreensão e execução. 

Outro fator de grande importância é a presença de recursos complementares no 

livro, como por exemplo: alguns quadros informativos distribuídos nos textos, a cada 

dois ou três temas uma parte denominada “Explore”, trazendo atividades 

complementares e experimentos. Outro recurso disponibilizado no livro são as 

“Oficinas de Ciências” descritas no final do livro, além de auxiliar o professor nos 

experimentos, desperta a curiosidade dos alunos a pesquisa. 

 

Análise dos conceitos de polinização e polinizadores, uma construção do saber 

agroecológico 



O conteúdo teórico é uma parte imprescindível do livro didático, devem promover 

o estímulo à problematização e o nível de contextualização do conhecimento. O 

conteúdo de polinização está inserido na Unidade cinco “O Reino das Plantas II”, esta 

unidade é composta pelos seguintes temas: A raiz, O caule, A folha, A flor, A fruto, A 

semente.  

O conceito de polinização está exposto no tema “A Flor”, este foi descrito em 

poucas palavras, trazendo somente a definição e alguns exemplos de polinizadores 

(Figura 2). Desta maneira o conceito fica bem restrito, o professor para trabalhar este 

tema de forma completa deverá usar um material complementar além do livro didático, 

proporcionando uma abordagem mais ampla e contextualizada do conceito.  A 

contextualização pode atrair a atenção dos educandos e tornar o conhecimento científico 

menos estático e mais dinâmico/interessante (SANTOS, et.al 2013). 

 

Figura 2: Imagem do livro “Projeto Araribá Ciências 7º Ano”, que define o conceito de 

polinização. 

 

Visto que a polinização é um serviço ecossistêmico importante para a manutenção 

do meio ambiente e para o ser humano principalmente na produção de alimentos, de 

acordo com Andrade e Romeiro (2009) os serviços ecossistêmicos são os benefícios 

diretos e indiretos obtidos pelo homem a partir dos ecossistemas.  

O acesso a informação, literatura e a exposição mais efetiva deste conteúdo aos 

alunos é fundamental na luta pela conservação deste serviço ecossistêmico, alguns 



professores utilizam apenas o livro didático, o que traz em poucas palavras a 

importância da polinização nas flores, e as vezes o conteúdo de Polinização e 

Polinizadores é repassado aos alunos mais superficialmente, deixando certas dúvidas 

como, qual a real importância da polinização para o ser humano? Quais os benefícios 

dos polinizadores? Qual a relação da polinização e os impactos ambientais? 

Tais questionamentos devem fazer parte da explanação do professor, o âmbito 

escolar teve estabelecer um olhar crítico da realidade com base nos estudos das 

disciplinas e da metodologia, procedendo assim os desenvolvimentos intelectuais para a 

formação de conhecimentos independentes (NICOLAU et al. 2013). Trazendo desta 

maneira um olhar contextualizado dos conteúdos aos alunos, visto que o município de 

Itapuranga é localizado no interior do Estado de Goiás, onde a maior parte do fluxo 

econômico é advindo da agricultura familiar. 

Apesar do livro “Projeto Araribá Ciências”, apresentar o conteúdo de polinização 

mais restrito, a autora traz alguns textos durante o decorrer das unidades como recursos 

complementares, nomeados como: “A polinização e a agricultura sustentável” e 

“Sistemas agroflorestais”. Esses textos podem ser trabalhados com os alunos destacando 

a importância de tais métodos de conservação.  

No primeiro texto complementar “A polinização e a agricultura sustentável”, trás 

a agroecologia como um recurso no auxilio a preservação da biodiversidade, visto que a 

utilização de agrotóxicos na agricultura são uma das principais causas do 

desaparecimento dos polinizadores. De acordo com Caporal (2004), a agroecologia 

pode ser compreendida como ciência que estabelece as bases para a construção de 

estilos de agriculturas sustentáveis e de estratégias de desenvolvimento rural 

sustentável. Proporcionando a orientação de estratégias de transição para estilos de 

agriculturas mais sustentáveis, como uma contribuição para a vida das atuais e das 

futuras gerações neste planeta de recursos limitados. 

Caporal (2004) ainda defende agroecologia como um potencial técnico-científico 

capaz de impulsionar uma mudança substancial no meio rural e na agricultura, 

contribuindo para reorientar ações de ensino, de pesquisa e de assessoria ou assistência 

técnica e extensão rural, numa perspectiva que assegure uma maior sustentabilidade 

sócio-ambiental e econômica para os diferentes agroecossistemas. 

O segundo texto “Sistemas agroflorestais” outro método utilizado na manejo da 

terra e nos cultivos agrícolas, visando também a proteção da biodiversidade. Conteúdos 

que podem ser repassados aos alunos de forma contextualizada, com abordagens mais 



dinâmicas e com exemplo do seu cotidiano, despertando o interesse e curiosidade 

também dos pais ao levarem esta problemática para casa. 

 

Considerações Finais 

 

A polinização é um serviço ecossistêmico muito importante para a sobrevivência 

do homem e para a conservação da biodiversidade. Um dos recursos essenciais para o 

equilíbrio ecológico e para as relações existentes entre os seres vivos. 

No entanto, com os avanços da agricultura, o desflorestamento, o 

desenvolvimento urbano e demais atividades antrópicas, a biodiversidade está 

ameaçada. As populações de polinizadores naturais também diminuem, por não 

encontrar mais recursos suficientes para alimentar-se e nidificar-se (PINHEIRO e 

FREITAS, 2010). 

A conservação desse serviço ecossistêmico é essencial, para tanto o conhecimento 

sobre a utilização de práticas agroecológicas e a conscientização por meio do ensino 

formal são instrumentos necessários para criar o pensamento agroecológico na 

sociedade. Assim, durante o ensino formal o livro didático é um dos recursos 

metodológicos de grande importância e auxílio para o processo de ensino aprendizagem. 

Neste contexto, a coletânea “Projeto Araribá Ciências” do 7º ano do ensino 

fundamental, traz instrumentos auxiliadores para o conteúdo teórico, para que seja 

abordado de fácil compreensão. Com imagens nítidas, proporcionando fixação dos 

conteúdos, os recursos complementares aspectos importantes, funcionando como uma 

ferramenta de exploração e investigação, abordando o conteúdo de forma mais 

contextualizada.  

O conteúdo de polinização e polinizadores apesar de serem expostos com poucas 

palavras, trazendo apenas o conceito e alguns exemplos de polinizadores, o livro de 

didático traz com recursos complementares textos contextualizados, proporcionando o 

professor trabalhar de forma mais ampla o conteúdo proposto. Além de possibilitar a 

contextualização do conceito e a importância da agroecologia na agricultura familiar, 

bem como na conservação dos recursos naturais. 
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