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Resumo

O livro didático é um dos instrumentos mais utilizados no processo de ensino-aprendizagem, pois, serve de base
para os professores e é uma exigência das escolas. Além disso, proporciona também um despertar ao aluno em
busca de outras fontes. Embora, atualmente, entre todos os recursos, ele seja o mais utilizado, o mesmo ainda não
traz informações precisas em sua totalidade quando se trata de alguns assuntos específicos. Partindo deste
pressuposto, o presente artigo tem como objetivo avaliar o conteúdo de doenças causadas por protozoários
parasitas do ser humano (protozooses) em livros de ciências do sétimo ano (antiga sexta série) com ênfase em erros
conceituais, ciclo vital ilustrativo e/ou descritivos, atividades propostas e mapas de conceitos. Para a análise foram
escolhidos 10 (dez) livros do sétimo ano, todos eles aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).
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Resumen

El libro educativo es uno de los más utilizados en la enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, sirve de base para los
maestros y un requisito de las escuelas. Además, también proporciona un despertar a los estudiantes en la
búsqueda de otras fuentes. Aunque en la actualidad en todos los recursos, es más ampliamente utilizada, todavía no
proporciona información precisa en su totalidad cuando se trata de algunas cuestiones específicas. Bajo este
supuesto, este trabajo tiene como objetivo analizar el contenido de las enfermedades causadas por parásitos
protozoarios de los seres humanos (protozooses) en los libros de ciencia de séptimo año (sexto grado anterior) con
un énfasis en errores conceptuales, lo que ilustra el ciclo de vida / o descriptivo, las actividades propuestas y los
mapas conceptuales. Para el análisis fueron escogidos 10 (diez) libros de la séptima edición, todos aprobados por el
Programa de Libros Educativos Nacional (PNLD). Del libros educativos

Palablas Clave: Libro Educativo, Enseñanza-Aprendizaje, Protozooses.

[1] Graduada em Ciências Biológicas – Licenciatura Plena – Universidade Tiradentes (UNIT) e Especialista em

Pág.1/11



Didática e Metodologia do Ensino Superior – Faculdade São Luís de França. E-mail: <4demaio@bol.com.br>
[2] Graduado e Mestrando Geografia – Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Especialista em Didática e
Metodologia do Ensino Superior – Faculdade São Luís de França. E-mail:

Introdução

Diversas pesquisas sobre o livro didático no ensino fundamental no Brasil, como em outros países (GAYAN e
GARCÍA, 1997), têm mostrado como o livro passou a ser o principal controlador do currículo. Professores (as)
utilizam o livro como o instrumento principal que orienta o conteúdo a ser administrado, a seqüência desses
conteúdos, as atividades de aprendizagem e avaliação (NÚÑEZ et al, 2003).

Historicamente, livros didáticos têm sido compreendidos como agentes determinantes de currículos, limitando a
inserção de novas abordagens e possibilidades de contextualização do conhecimento. Em muitos casos, o livro
parecia ser concebido na perspectiva principal de aliviar o trabalho do professor, priorizando suas necessidades
(BIZZZO, 1997). Como ressalta Bizzo (2000), além destes problemas, os livros muitas vezes disseminavam posições
discriminatórias e preconceituosas, com doutrinação religiosa e, em certos casos, até mesmo propondo atividades de
risco para alunos e professores.

O papel desempenhado pelo livro didático é merecedor de uma análise cuidadosa, pois, ele contribui para o processo
de ensino-aprendizagem, tendo em vista que, muitas vezes, é o único suporte que os professores têm para preparar
suas aulas. O livro didático exerce grande influência sobre o processo de ensino-aprendizagem, na medida em que a
partir dele o professor seleciona os conteúdos que serão ministrados e a maneira como serão abordados.

Um importante passo na direção de uma avaliação criteriosa do livro didático foi sem dúvida a implementação do
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 1985, mecanismo
jurídico que regulamenta legalmente a questão do livro didático através do decreto 91 54/85, no qual visa coordenar
a aquisição e distribuição gratuita de livros didáticos aos alunos das escolas públicas brasileiras. Recentemente a
Resolução/CD/FNDE nº 603, de 21 de Fevereiro de 2001, passou a ser o mecanismo que organiza e regula o Plano
Nacional sobre o Livro Didático.

Em cumprimento ao seu artigo 2º, a partir do ano de 1995 o PNLD passou a realizar também a análise e avaliação
pedagógica dos livros a serem adquiridos e distribuídos pelo Ministério da Educação e Cultura. Tais análises partiam
de comissões criadas pelo próprio MEC com o objetivo de realizar avaliações dos livros didáticos na busca de uma
melhor qualidade, excluindo aqueles que não atendessem aos objetivos educacionais propostos (BIZZO, 2002)
(NÚÑEZ et al, 2003).

Não obstante, esse processo ao longo dos anos tem sido lento, confrontando por vezes, a interesses editoriais que
nada têm a ver com as novas orientações para se trabalhar o Ensino de Ciências. A este fato acresce-se a limitada
preparação dos professores para participar nos processos de seleção dos livros, tarefa esta bastante exigente para
um coletivo que pouco tem recebido em termos de saberes, competências, habilidades, para tal fim, a partir de seus
saberes como profissionais (NÚÑEZ et al, 2003).

Mesmo com tais restrições, se faz necessário do professor a tarefa de desenvolver saberes e adquirir competências
para superar as limitações próprias dos livros, que por seu caráter genérico, por vezes, não podem contextualizar os
saberes como não podem ter exercícios específicos para atender às problemáticas locais. É nesse sentido que a
tarefa dos professores é de complementar, adaptar, dar maior sentido aos bons livros recomendados pelo MEC para
atender as suas necessidades.

Programas de melhoria da qualidade do livro didático brasileiro e de distribuição ampla para os estudantes de
escolas públicas têm sido uma das principais ações do governo federal, advindos do Ministério da Educação e Cultura
desde a década de 30 do século passado. Tais programas consomem substanciais verbas públicas ministeriais, só
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perdendo para os programas de merenda escolar (HÖFFLING, 1993).

Os livros de Ciências têm uma função que os difere dos demais – a aplicação do método científico, estimulando a
análise de fenômenos, o teste de hipóteses e a formulação

de conclusões. Adicionalmente, o livro de Ciências deve propiciar ao aluno uma compreensão científica, filosófica e
estética de sua realidade (VASCONCELLOS, 1993), oferecendo suporte no processo de formação dos
indivíduos/cidadãos. Conseqüentemente, deve ser um instrumento capaz de promover a reflexão sobre os múltiplos
aspectos da realidade e estimular a capacidade investigativa do aluno para que ele assuma a condição de agente na
construção do seu conhecimento, concordando com a definição de “Ciência” com base nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 1998). Esta postura contribui para a autonomia de ação e pensamento, minimizando a
“concepção bancária” da educação, que nega o diálogo e se opõe à problematização do que se pretende fazer
conhecer.

Partindo do pressuposto de que as protozooses desempenham um papel importante de saúde pública, pois,
apresenta-se como realidade em grande parte das comunidades de baixa renda a qual tem pouco acesso a um
atendimento de saúde de qualidade e eficaz, e de que o livro didático é fundamental para o processo de
ensino-aprendizagem e grande fonte de acesso ao conhecimento, o presente artigo tem como objetivo avaliar as
diferentes abordagens escolares a cerca das doenças causadas por protozoários parasitas do ser humano
utilizando-se como metodologia a revisão bibliográfica e análise minuciosa de livros didáticos aprovados pelo PNLD.

1. Alguns conceitos para um melhor entendimento

Qualquer pessoa chamará de “parasita” a um indivíduo que viva à custa de outro, ou da sociedade a que pertence,
incluindo nesse conceito uma censura ou condenação por oportunismo, abuso ou mau caráter. De fato, os parasitos
dependem de outros seres vivos, eventualmente dos seres humanos, que, por uma razão ou por outra, tornam-se
hospedeiros, muitas vezes.

Segundo Rey (2002), o parasitismo é toda relação ecológica, desenvolvida entre indivíduos de espécies diferentes
(parasito e hospedeiro), em que se observa, além de associação íntima e duradoura, uma dependência metabólica
de grau variável. Os parasitos são organismos consumidores que, segundo a natureza de seus hospedeiros (plantas,
animais herbívoros ou carnívoros), podem situar-se nos níveis de consumidores primários, secundários, terciários ou
quaternários. Metabolicamente, comportam-se como os demais consumidores (REY, 2002).

Cada espécie de parasito tem seus próprios hospedeiros. Alguns só podem infectar uma ou poucas espécies muito
próximas: são os parasitos estenoxenos. Outros podem viver em uma grande variedade deles, que infectam
indistintamente: são os parasitos eurixenos. Muitos deles se localizam no aparelho digestivo ou na pele de seu
hospedeiro, mas alguns só podem viver em lugares muito especiais, como o fígado, o pulmão, o sistema nervoso
etc, portanto, para propagar-se, cada parasito deve contar com dispositivos que lhe permitam deixar o organismo de
um hospedeiro para alcançar outro, igualmente adequado, e chegar a seu hábitat normal (NEVES et all, 2002).

A passagem de um hospedeiro a outro é um fenômeno complexo, pois envolve eventualmente certos mecanismos
necessários para: que os parasitos possam deixar o organismo de seu hospedeiro atual; Transporte ou deslocamento
até o novo hospedeiro; Identificação desde, mediante sistema de reconhecimento situados no tegumento, nas
mucosas ou nas membranas celulares do hospedeiro, como também contar com os recursos destinados à
penetração através destas estruturas; Migrações das formas infectantes ou adultas, já no interior do hospedeiro, até
que se completem seu desenvolvimento (REY, 2002).

Esse programa de reações fisiológicas a determinados estímulos e sinais, seguidas de ações precisas e
cronologicamente ordenadas, traduz-se por uma seqüência regular de acontecimentos que constituem o ciclo vital
ou ciclo biológico. Por essa razão, é importante ter conhecimento do ciclo vital (biológico) para que sejam adotadas
medidas preventivas contra parasitoses, principalmente parasitoses humanas.
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1.1 Algumas protozooses

1.1.1 Doença de Chagas (Tripanossomíase humana)

A doença de Chagas (tripanossomíase humana) é uma infecção parasitária causada pelo protozoário flagelado
Trypanosoma cruzi, cujo ciclo de vida inclui a passagem obrigatória por vários hospedeiros mamíferos, para os quais
são transmitidos pelo inseto vetor, o barbeiro (triatomíneos dos gêneros Triatoma, Panstrongylus, Rhodnius e
Eutriatoma) para outros animais ou ser humano. Essa doença também pode ser considerada uma antropozoonose
resultante das alterações produzidas pelo ser humano no meio ambiente e das desigualdades econômicas (REY,
2002).

1.1.2 Leishmaniose visceral (Calazar)

Os parasitos do gênero Leishmania, transmitidos ao homem por insetos flebotomíneos nas regiões quentes do Velho
e do Novo Mundo, determinam infecções denominadas de leishmanioses (ou leishmaníases). Por apresentarem
características clínicas e epidemiológicas diferentes em cada área geográfica, foram consideradas doenças distintas
na qual estão agrupadas em 4 categorias: 1 - Leishmaniose cutânea, 2 – Leishmaniose mucocutânea
(cutâneo-mucosa), 3 – Leishmaniose cutâneo-difusa e 4 – Leishmaniose visceral (Calazar). Trataremos apenas desta
última, tendo em vista que faz parte de objeto de estudo do presente artigo (NEVES et all, 2002).

1.1.3 Malária

Doença causada por esporozoários do gênero Plasmodium. O homem é o hospedeiro natural de Plasmodium vivax,
de Plasmodium malariae e de Plasmodium falciparum. O contágio da doença se dá através da picada de mosquitos
do gênero Anopheles (mosquito-prego) contaminados pelo plasmódio (REY, 2002).

1.1.4 Giardíase

Doença causada pelo protozoário flagelado Giardia duodenalis (sinonímia: Giardia intestinalis, G. lamblia e Lamblia
intestinalis) no qual parasita o intestino do homem e de vários animais domésticos ou silvestres. Em muitos países é
o parasito intestinal mais freqüente do homem (REY, 2002).

1.1.5 Amebíase

A amebíase é uma infecção causada por um protozoário do gênero Entamoeba. Entre as sete espécies encontradas
no trato gastrointestinal, a Entamoeba histolytica é a única que causa doença invasiva, com prevalência elevada em
regiões tropicais, principalmente em comunidades que vivem em condições sanitárias inadequadas. Dados
epidemiológicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que a Entamoeba histolytica causa
aproximadamente 100 mil mortes por ano, infectando 500 milhões de pessoas em todo mundo (VIEIRA, 2011).

Tabela 1: Livros didáticos analisados

Nº REFERÊNCIA SIGLA CÓDIGO

01 GOWDAK, D.; MARTINS, E. Ciências: novo pensar. 2.
Ed. São Paulo: FTD, 2006. 264 p. CNP 00056COL04
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02 SANTANA, O.; FONSECA, A. Ciências naturais. 2. Ed.
São Paulo: Saraiva, 2006. 319 p. CN 00148COL04

03
TRIVELLATO, S. et al. Ciências, natureza & cotidiano:
criatividade, pesquisa, conhecimento. Ed. renovada. São
Paulo: FTD, 2009. 238 p.

CNCCPC 24845COL04

04 COSTA, M. L. M.; SANTOS, M. T. Vivendo ciências. 1
ed. São Paulo: FTD, 2002. 176 p. VC 040051

05 BARROS, C.; PAULINO, W. R. Ciências: os seres vivos.
Ed. Reform. São Paulo: Ática, 2006. 272 p. COSV 00023C0406

06
FAVALLI, L. D.; PESSÔA, K. A.; ANGELO, E. A.
Projeto radix: ciências. 1. Ed. São Paulo: Scipione, 2009.
296 p.

PRC 24988COL04

07 CANTO, E. L. Ciências naturais: aprendendo com o
cotidiano. 3. Ed. São Paulo: Moderna, 2009. 271 p. CNACC 24844COL04

08 GEWANDSZNAJDER, F. Ciências: a vida na terra. 4.
Ed. São Paulo: Ática, 2009. 288 p. CVT 00025COL04

09
APEC - AÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIAS. Construindo consciências: ciências. 1. Ed.
São Paulo: Scipione, 2006. 240p.

CCC 00098COL04

10
JENNER, P. A.; PEDROSI, J. L.; FILHO, M. A. A.;
GOMES, W. C. Ciências integradas. Curitiba: Positivo,
2008. 230p.

CI 24838COL4

Tabela 2: Livro didático 01

Livro didático: Sigla – CNP

Doenças possíveis
de serem abordadas

Doença
abordada no
livro

Erros
conceituais

Métodos

Preventivos

Ciclo vital
ilustrativo
e/ou
descritivo

Atividades
propostas

Mapas de
conceitos

A NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
B NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
C NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
D NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
E NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

A = Tripanossomíase (Doença de Chagas); B = Leishmaniose visceral (Calazar); C = Malária; D = Giardíase; E =
Amebíase.

Tabela 3: Livro didático 02

Livro didático: Sigla – CN

Doenças possíveis
de serem abordadas

Doença
abordada no
livro

Erros
conceituais

Métodos

preventivos

Ciclo vital
ilustrativo
e/ou
descritivo

Atividades
propostas

Mapas de
conceitos

A SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
B NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
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C SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
D NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
E SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

A = Tripanossomíase (Doença de Chagas); B = Leishmaniose visceral (Calazar); C = Malária; D = Giardíase; E =
Amebíase.

Tabela 4: Livro didático 03

Livro didático: Sigla – CNCCPC

Doenças possíveis
de serem abordadas

Doença
abordada no
livro

Erros
conceituais

Métodos

preventivos

Ciclo vital
ilustrativo
e/ou
descritivo

Atividades
propostas

Mapas de
conceitos

A NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
B NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
C NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
D NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
E NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

A = Tripanossomíase (Doença de Chagas); B = Leishmaniose visceral (Calazar); C = Malária; D = Giardíase; E =
Amebíase.

Tabela 5: Livro didático 04

Livro didático: Sigla – VC

Doenças possíveis
de serem abordadas

Doença
abordada no
livro

Erros
conceituais

Métodos
preventivos

Ciclo vital
ilustrativo
e/ou
descritivo

Atividades
propostas

Mapas de
conceitos

A SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO
B NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
C SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO
D NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
E SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO

A = Tripanossomíase (Doença de Chagas); B = Leishmaniose visceral (Calazar); C = Malária; D = Giardíase; E =
Amebíase.

Tabela 6: Livro didático 05

Livro didático: Sigla – COSV

Doenças possíveis
de serem abordadas

Doença
abordada no
livro

Erros
conceituais

Métodos

preventivos

Ciclo vital
ilustrativo
e/ou
descritivo

Atividades
propostas

Mapas de
conceitos

A SIM NÃO SIM SIM SIM SIM
B NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
C SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM
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D SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM
E SIM NÃO SIM SIM SIM SIM

A = Tripanossomíase (Doença de Chagas); B = Leishmaniose visceral (Calazar); C = Malária; D = Giardíase; E =
Amebíase.

Tabela 7: Livro didático 06

Livro didático: Sigla – PRC

Doenças possíveis
de serem abordadas

Doença
abordada no
livro

Erros
conceituais

Métodos

preventivos

Ciclo vital
ilustrativo
e/ou
descritivo

Atividades
propostas

Mapas de
conceitos

A SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO
B NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
C SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO
D NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
E NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

A = Tripanossomíase (Doença de Chagas); B = Leishmaniose visceral (Calazar); C = Malária; D = Giardíase; E =
Amebíase.

Tabela 8: Livro didático 07

Livro didático: Sigla – CNACC

Doenças possíveis
de serem abordadas

Doença
abordada no
livro

Erros
conceituais

Métodos
preventivos

Ciclo vital
ilustrativo
e/ou
descritivo

Atividades
propostas

Mapas de
conceitos

A SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM
B NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
C SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM
D SIM NÃO NÃO NÃO NÃO SIM
E SIM NÃO NÃO NÃO SIM SIM

A = Tripanossomíase (Doença de Chagas); B = Leishmaniose visceral (Calazar); C = Malária; D = Giardíase; E =
Amebíase.

Tabela 9: Livro didático 08

Livro didático: Sigla – CVT

Doenças possíveis
de serem abordadas

Doença
abordada no
livro

Erros
conceituais

Métodos

preventivos

Ciclo vital
ilustrativo
e/ou
descritivo

Atividades
propostas

Mapas de
conceitos

A SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO
B NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
C SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO
D SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
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E SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

A = Tripanossomíase (Doença de Chagas); B = Leishmaniose visceral (Calazar); C = Malária; D = Giardíase; E =
Amebíase.

Tabela 10: Livro didático 09

Livro didático: Sigla – CCC

Doenças possíveis
de serem abordadas

Doença
abordada no
livro

Erros
conceituais

Métodos

preventivos

Ciclo vital
ilustrativo
e/ou
descritivo

Atividades
propostas

Mapas de
conceitos

A NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
B NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
C NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
D NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
E NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

A = Tripanossomíase (Doença de Chagas); B = Leishmaniose visceral (Calazar); C = Malária; D = Giardíase; E =
Amebíase.

Tabela 11: Livro didático 10

Livro didático: Sigla – CI

Doenças possíveis
de serem abordadas

Doença
abordada no
livro

Erros
conceituais

Métodos
preventivos

Ciclo vital
ilustrativo
e/ou
descritivo

Atividades
propostas

Mapas de
conceitos

A SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO
B NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
C SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
D SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
E SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

A = Tripanossomíase (Doença de Chagas); B = Leishmaniose visceral (Calazar); C = Malária; D = Giardíase; E =
Amebíase.

Dos 10 livros didáticos analisados, nenhum deles apresentou todas as 05 doenças parasitárias de objeto de estudo
do presente artigo. Constatou-se que a Doença de Chagas e a Malária foram as doenças parasitárias mais, contando
em 07 dos 10 livros didáticos. Em relação à doença Amebíase, esta foi abordada em 06 livros, a Giardíase foi
mencionada em apenas 03 livros e por fim, a Leishmaniose visceral que não foi citada em nenhum dos 10 livros
analisados.

É importante observar que os 03 livros didáticos: Ciências: novo pensar (CNP) de GOWDAK, Ciência, natureza &
cotidiano: criatividade, pesquisa, conhecimento (CNCCP) de TRIVELLATO e Construindo consciências: ciências (CCC)
de APEC, não abordaram nenhuma das 05 doenças parasitárias.

No livro Ciências naturais (CN), SANTANA cita apenas os nomes de 03 doenças parasitárias (Doença de Chagas,
Malária e Amebíase) sem mencionar qualquer informação de tais doenças. Observa-se que tais doenças só foram
mencionadas para servir de exemplo dentro do assunto do Reino Protista, no qual o mesmo é apresentado apenas
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suas características.

Quanto à métodos preventivos das doenças abordadas, apenas BARROS (COSV), FAVALLI (PRC) e
GEWANDSZNAJDER (CVT) abordaram os métodos preventivos para as doenças apresentadas em seus respectivos
livros didáticos. Apesar de SANTANA (CN), COSTA (VC), CANTO (CNACC) e JENNER (CI) abordarem algumas
doenças parasitárias, nenhum deles abordou os métodos preventivos. A escola apresenta papel fundamental na
disseminação dos diversos conhecimentos, e com a educação preventiva não é diferente. Pois, é preciso educar para
a saúde levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no
dia-a-dia. Ações educativas quando invadem todas as fases de um sistema escolar, atendem e promovem espaços
de troca de informação, permitindo identificar demandas, escolhas adequadas, além de diminuir a distância comum
entre os profissionais de saúde e população.

Observa-se ainda que apesar de SANTANA ter abordado 03 doenças parasitárias (conforme citado acima) os eixos
prioritários: Métodos preventivo, Ciclo vital ilustrativo e/ou descritivo, Atividades propostas e Mapas conceituais não
estiveram presentes em nenhuma das doenças abordadas.

Em relação ao Ciclo vital das doenças parasitárias, BARROS (COSV) e JENNER (CI) abordam de maneira ilustrativa a
Doença de Chagas e apenas BARROS (COSV) aborda de maneira descritiva a Amebíase. CANTO (CNACC) e COSTA
(CNACC) abordaram o ciclo vital apenas de maneira descritiva. Enquanto que FAVALLI (PRC) e GEWANDSZNAJDER
(CVT) abordaram de maneira ilustrativa. Apesar dos livros didáticos não conterem apenas linguagem textual, pois,
outros elementos, como imagens e figuras ilustrativas, facilitam a atividade docente no processo de
ensino-aprendizagem em todos os níveis de conhecimento, apenas três livros apresentaram tais elementos para
facilitar o entendimento dos ciclos vitais das doenças, conforme descrição no parágrafo anterior.

Os significados e importâncias dos conteúdos contidos nos livros didáticos precisam ser reconstruídos pelos alunos
através das atividades propostas possibilitando assim a identificação de possibilidades de contextualização e
problematização dos conhecimentos adquiridos por parte destes alunos.

No que diz respeito às atividades propostas, SANTANA (CN) é o único a não abordar nenhuma atividade que
correlacione às doenças abordadas no livro, pois para as mesmas, só foram citadas os seus respectivos nomes.
Apesar de GEWANDSZNAJDER (CVT) ter abordado a doença Giardíase, o mesmo não utilizou do recurso atividade
proposta. Vale ressaltar que para a doença Amebíase, a atividade proposta por GEWANDSZNAJDER resume-se em
uma tira que aborda aspectos somente morfológicos do protozoário causador da doença.

Os mapas de conceitos têm sido uma ferramenta cada vez mais usada em ensino, aprendizagem e em outras
atividades que envolvem estruturação do conhecimento. A razão é que a estruturação do conhecimento na forma de
diagramas que relacionam conceitos aumenta a precisão e a qualidade do trabalho pedagógico. Eles podem ser
usados para organizar o conhecimento de modo a auxiliar o aprendizado, sendo uma atividade pedagógica útil em
qualquer área que envolva conhecimentos estruturados. Essa organização procura ajudar alunos e professores a ver
significado no material de aprendizagem, contrapondo-se, assim, à simples memorização. Apesar da grande
importância e utilidade dos mapas de conceitos no processo de ensino-aprendizagem, infelizmente, apenas BARROS
(COSV) e CANTO (CNACC) se utilizaram de tal recurso.

Vale ressaltar que apesar da doença Leishmaniose visceral (Calazar) não constar em nenhum dos 10 livros
analisados, BAROS (COSV) e GEWANDSZNAJDER (CVT) citam, de maneira resumida, a Leishmaniose tegumentar, e
JENNER (CI) apenas aborda o protozoário do gênero Leishmania, informando que o mesmo causa a leishmaniose
(sem especificações) no qual destrói órgãos internos ou úlceras na pele.

Conclusão

Sendo o livro didático o eixo de grande influência entre o processo de ensino-aprendizagem e muitas vezes o único
suporte para professores e alunos, o mesmo demonstra tal importância no que diz respeito não somente aos
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conteúdos abordados como também na forma como tal abordagem é feita, levando em conta sua relevância social
principalmente no âmbito de saúde pública. Corroborando com tais informações, o presente artigo permitiu concluir
que entre os livros analisados há uma grande lacuna de informações a respeito de protozooses nas quais apresenta
grande importância na saúde pública do nosso país, em especial à região Nordeste.

Observa-se que de 100% dos livros analisado, 30% não citou nenhuma das 05 (cinco) protozooses se preocupando
apenas com informações a respeito de características do Reino Protista e seus grupos de classificações. Vale
ressaltar que destes 30% apenas TRIVELLATO (CNCCPC) fez as referidas citações acima, enquanto que GOWDAK
(CNP) e APEC (CCC) não fizeram nenhuma citação a respeito do Reino Protista, bem como suas características e
grupos de protozoários, deixando assim a mercê os discentes no qual fazem uso de tal recurso didático e obrigando
o docente a recorrer outras fontes. Portanto, tornando-se irrelevante nos estudos de protozooses.

Conclui-se também que dos 10 livros analisados, BARROS (COSV) é o mais indicado como instrumento de estudos
das protozooses, pois, foi o mais completo no que diz respeito às abordagens das características analisadas para
cada protozoose de estudo em questão, conforme consta na Tabela 6.

É com base na importância que a educação escolar influencia no processo de formação do indivíduo e sobre seu
comportamento no que diz respeito às boas práticas de higiene e prevenção de acidentes e doenças, principalmente
àquelas que possuem em seu meio de transmissão algum animal doméstico ou peridomiciliar, que o livro didático
(recurso didático mais utilizado historicamente) deve conter informações precisas a respeito de doenças, sintomas e
meios de prevenção, sem se preocupando apenas com classificações de organismos. Pois, quanto mais precoce for o
acesso a essas informações e trabalhado de maneira coerente, maior será a chance da não disseminação dessas e
de outras doenças, promovendo assim o bom andamento na saúde pública do país como um todo e na qualidade de
vida do cidadão.
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