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logic knowledge level; The attitudes and ways of 
using ICT showed that: 

Teachers with better technologic knowledge 
are Computer (PC) frequent users. They per-
form several tasks and use computers more 
than 15 hours a week; they are connected to 
the Internet up to 15 hours a week. They navi-
gated through portal or institutional sites and 
educational portal or sites.  

The importance of  ICT regarding the tea-
ching subject, teachers consider ICT as essen-
tial in most part of subject areas. Their influen-
ce in school activities is considered “as being 
part of a significant alteration regarding the 
quality of Teaching. Regarding the e-learning, 
teachers consider it important if it embraces 
online training ways and classes or other pre-
sential initiatives. 
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Nesta dissertação apresenta-se um estudo 
exploratório que tem por objetivo analisar 
a contribuição dos livros didáticos para a 
educação ambiental brasileira. Para tal fim, 
foi feita a análise de conteúdo dos livros-
texto das disciplinas de História, Língua Por-
tuguesa, Geografia e Ciências, da 4.ª série do 
ensino fundamental, relacionados nos Guias 
do Programa Nacional do Livro Didático, do 
Ministério da Educação, válido para adoção 
nas escolas públicas. Os manuais pesquisa-
dos são referentes ao triênio 2004-2006. A 
análise dos livros didáticos se deu de acordo 
com as seguintes categorias: natureza, pla-
netaridade, cidadania, ética e legislação. A 
primeira – natureza - foi dividida em três 

subcategorias: elementos físicos, químicos e 
biológicos; ecossistema; e desenvolvimento. 
A maioria dos livros analisados apresenta 
elementos de educação ambiental, princi-
palmente em relação às externalidades ne-
gativas do desenvolvimento, e muitos deles 
apontam para uma educação emancipatória, 
ética e planetária. Mas ainda não é possível 
afirmar que são instrumentos satisfatórios 
na formação da cidadania ambiental ou na 
implantação de um modelo sustentável de 
desenvolvimento.

This work presents an exploratory study that 
aims analyzing the contribution of the text-
books for the environmental education in Brazil. 
Content analyzis was directed to the Elementa-
ry School 4th grade textbooks of the following 
disciplines of the Brazilian Textbook National 
Programme, chosen for the triennial 2004-
2006: History, Portuguese, Geography and 
Sciences. Categories elected for this study are 
related to the environmental education such as 
nature, planetarity, citizenship, ethics and legis-
lation. The first one was divided into three sub-
categories – physical, chemical and biological 
elements; ecosystem; and development. Most 
of the textbooks present elements of environ-
mental education, firstly topics related to the 
negative externalities of the development, and 
there are various that indicate an emancipa-
tory, ethical and planetary model of education. 
However, it is not possible affirming Brazilian 
didactical textbooks are efficient instruments 
to the construction of environmental citizenship 
nor to the implementation of a sustainable pat-
tern of development.
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