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A presente pesquisa expõe os resultados obtidos da análise de livros didáticos de
Ciências, de sexto ano, utilizados em duas escolas públicas rurais e que possuem
ensino fundamental de séries finais, no município de Dom Pedrito - RS. Objetivou-se
verificar se os livro didáticos em utilização, apresentam metodologias diferenciadas
capazes de guiar o público-alvo à construção do conhecimento, se incentivam a
pesquisa e se apresentam contextualização com a educação do campo e a
realidade que os cerca. Para a escolha dos materiais analisados, apoiou-se na
recomendação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para buscar as
obras utilizadas nas escolas. Os parâmetros de avaliação dos livros didáticos foram
previamente definidos e são os mesmos para ambos os livros. A investigação foi
efetuada em concordância com as orientações de Lüdke e André (1986), baseandose na análise documental para coleta de dados, compreendendo as seguintes
categorias elaboradas a priori: Metodologia, incentivo a pesquisa e contextualização
com o campo. Nesse sentido, os resultados obtidos quanto as categorias
³0HWodologia´ H ³Incentivo a pesquisa´, mostraram que ambos os livros
apresentaram bons resultados quanto a apresentação e forma como os conteúdos e
atividades foram expostos, contemplando as categorias analisadas de forma clara e
precisa. Quanto a categoria ³contextualização com o campo´ o livro 1, em sua
totalidade, é focado em temas mais generalistas e não prioriza a cultura e às
especificidades dos povos do campo. O livro 2, apresenta temáticas com
abordagens tradicionais e não abrange diretamente metodologias que atendam
especificamente este tipo de comunidade. Diante disso, verifica-se o quão
importante é um PNLD que contemple a todas as modalidades de ensino, visto que
os livros apresentados não consideram o público estudado.
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