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“A educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. Não pode 

temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob 

pena de ser uma farsa.”  (Freire 2018, p. 01). 



 
 

RESUMO 

 

O livro didático participa de todas as fases da educação, sendo um material 
de extrema importância na contribuição e formação de alunos de todos os níveis. 
Portanto se torna essencial pesquisar um material de tamanha relevância, ainda 
mais temas que envolvem o coletivo, como relativos saúde. O estudo sobre vacinas 
possui extrema relevância para a sociedade, pois aborda conteúdos de cunho 
individual e coletivo, gerando impactos sociais ocasionados pela falta de informação. 
Sendo assim, se torna essencial analisar os livros didáticos em relação ao tema 
proposto, visto que muitas vezes, os livros são única e exclusiva fonte de pesquisa 
de alunos das escolas básicas. Levando em consideração que no ano de 2022, 
ocorrerá a mudança no Ensino Médio e a nova vigência do PNLD. Dessa forma, 
podemos compreender lacunas ocasionadas pela desinformação relacionadas a 
saúde, para que assim possamos reformular o Ensino de Ciências sobre educação 
em saúde. A metodologia caracteriza-se por ser uma pesquisa qualitativa e 
apresentar elementos da pesquisa descritiva documental. A coleta de dados foi feita 
por meio de fragmentos textuais e imagens de livros didáticos selecionados, sendo 
expostos à análise de conteúdo com critérios pré-estabelecidos. Foram 
desenvolvidos oito critérios procurando enquadrar elementos importantes dos livros 
didáticos com temáticas relevantes para as vacinas. Após fazer a análise dos livros 
didáticos disponíveis online, obtive como principal resultados que as vacinas estão 
sendo tratadas com base nas fake news, como forma de alerta para os impactos das 
notícias falsas para a nossa sociedade, o tema apareceu na maioria dos livros. A 
relação entre vacinas e fake news foi muito explorada pelos livros didáticos, assim 
como associação entre vacinas e sociedade. Em síntese, vários aspectos biológicos 
não foram apresentados nos livros didáticos avaliados, o que pode acarretar 
prejuízos durante e após a aprendizagem. Especialmente se considere o 
desenvolvimento em Educação em Saúde (ES).             
 
Palavras-chave: Livro Didático. Educação em Saúde. Vacinas.  

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The textbook participates in all phases of education, being an extremely 
important material in the contribution and training of students of all levels. Therefore, 
it is essential to research a material of such relevance, even more themes that 
involve the collective, such as related to health. The study on vaccines is extremely 
relevant to society, as it addresses individual and collective content, generating 
social impacts caused by the lack of information. Therefore, it is essential to analyze 
textbooks in relation to the proposed theme, since books are often the only and 
exclusive source of research for students in elementary schools. Taking into account 
that in 2022, there will be a change in Secondary Education and the new validity of 
the PNLD. In this way, we can understand gaps caused by disinformation related to 
health, so that we can reformulate Science Teaching on health education. The 
methodology is characterized by being qualitative research and presenting elements 
of descriptive documentary research. Data collection was performed using textual 
fragments and images from selected textbooks, being exposed to content analysis 
with pre-established criteria. Eight criteria were developed seeking to frame important 
elements of textbooks with topics relevant to vaccines. After analyzing the textbooks 
available online, I got as the main results that vaccines are being treated based on 
fake news, as a way of warning about the impacts of false news on our society, the 
theme appeared in most books. The relationship between vaccines and fake news 
was widely explored in textbooks, as well as the association between vaccines and 
society. In summary, several biological aspects were not presented in the evaluated 
textbooks, which can cause damage during and after learning. Especially if we 
consider the development in Health Education (HE). 

 
Keywords: Textbook. Health education.  Vaccines.
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO E INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar a jornada acadêmica, não há assunto que cause mais anseios do 

que o famoso Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), comigo não foi diferente! 

Muitos de nós, alunos, voltamo-nos a projetos de campos do nosso interesse, 

buscando criar laços com os mesmos e assim iniciar estudos que se tornem um 

potencial tema de TCC. No início, tive dificuldades em me encontrar, eu estava 

dividida entre Bacharel e Licenciatura e tive o prazer de poder experimentar essas 

duas áreas. Após experenciar em ambas, o ensino me chamou mais atenção pelo 

fato de estar em constante diálogo e discussões. Após a escolha da habilitação, o 

TCC parecia algo distante. 

Os semestres foram passando rápido e o TCC se aproximava com maior 

velocidade. Entretanto, a Pandemia ocasionada pela Covid-19 mudou o cenário em 

âmbito mundial, tornando-se notório os desafios encontrados nos diversos setores 

que constituem a sociedade (WHO, 2020). Com o intuito de diminuir a transmissão 

do vírus, foi necessário o distanciamento social, momento em que a utilização de 

outros meios de comunicação foi extremamente necessária. Dessa forma, 

acompanhamos uma enorme revolução da informação e comunicação, mais 

especificamente da tecnologia por meio das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), que guiam os novos contextos de produção, gerando novas 

formas de relação, diferentes modos de viver, pensar e agir (VENTURI; LISBOA, 

2020).  

Por consequência dessa integração tecnológica, foi possível retomar 

algumas atividades de forma remota, como aulas, reuniões, tanto profissionais 

quanto familiares, a fim de diminuir o impacto da pandemia. E assim, retornamos às 

atividades da Universidade em formato remoto emergencial. Nesse período, 

comecei a participar do projeto Licenciar Biologia, que tem como objetivo geral, 

construir propostas teórico-metodológicas e materiais didáticos interdisciplinares 

para Educação em Saúde, no Ensino de Ciências escolar. Foi a partir desta 

participação que meu interesse pela articulação entre as áreas da saúde e educação 

surgiu. 

Com o aumento da utilização das redes sociais durante a pandemia, 

imediatamente houve um aumento das chamadas fake news, caracterizadas por 
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serem notícias que propagam conteúdos não verdadeiros (MATOS, 2020), ou 

mentiras, tendo a área da saúde e a ciência como as maiores vítimas. 

Diversas notícias falsas em relação ao vírus SARS-CoV-2 dificultaram as 

medidas de proteção, pois de fato, se tratava de uma doença desconhecida.  

Entretanto, as medidas se mostravam positivas e naquele momento nenhum 

tratamento preventivo ou curativo estava disponível. A consequência mais 

preocupante que ocorre com a disseminação de notícias falsas constitui-se no 

desnorteamento populacional, acarretado pela incerteza de quais fontes podem ser 

confiáveis. Sendo assim, notícias verdadeiras adquirem menor impacto em vários 

núcleos sociais (MATOS, 2020). Como se trata de uma pandemia, diversos estudos 

acerca da imunização começaram a surgir, e, depois de muitos estudos, a primeira 

vacina havia sido criada, para ser disponibilizada à população mundial. Era com 

certeza uma luz no fim do túnel! Contudo, durante a corrida para a elaboração da 

vacina, alguns medicamentos já conhecidos pela indústria farmacêutica foram 

colocados em teste, para serem utilizados no tratamento contra a COVID-19. Porém, 

as evidências sobre o uso desses medicamentos são insuficientes, sendo que a 

maioria das pesquisas sugerem que não há benefícios, podendo acarretar efeitos 

colaterais danosos (OPAS, 2020).  

Mesmo assim, com o respaldo do governo, diversas campanhas foram feitas 

a favor do tratamento precoce e milhares de reais foram gastos na compra dos 

mesmos (BBC, 2021).  Todavia, era de conhecimento científico a ineficácia destes 

medicamentos contra doença que estamos lutando. Esses fatos causam certa 

confusão na população, pois as informações não são divulgadas de forma concreta. 

“As emoções e as crenças pessoais têm grande impacto na formação da percepção 

que o indivíduo tem do mundo à sua volta” (GOMES; PENNA; ARROIO, 2020, p. 3).  

Esse momento negacionista que vivemos dificulta, inclusive, a confiança das 

pessoas na eficiência da vacina, que após uma longa espera, chegou até as 

secretarias de saúde dos municípios. A carência de um tratamento específico para a 

COVID-19 intensifica-se no clamor pela vacina e na sua recusa, apoiada em 

desinformação e informações falsas a seu respeito (FRUGOLI et al., 2021).  

Essa negação científica a respeito da vacina me chamou muita atenção, por 

todas as proporções que chegamos até o momento, devido a esta recusa e à 

divulgação de notícias falsas. O Brasil, no mês de dezembro de 2021, chega à 

marca de 615.400 mortes (BRASIL, 2021), não são apenas números, são pessoas 
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que possuíam uma história, muitos esperavam pela vacina, mas, o vírus foi mais 

rápido que as campanhas e gerenciamentos governamentais. Também no Brasil 

somente 63,76% da população está totalmente vacinada, enquanto 44,12% da 

população mundial está totalmente vacinada (OXFORD, 2021), são números muito 

pequenos quando relacionados com a gravidade do assunto. Vejo que, como futura 

professora, posso contribuir em sala de aula, a fim de que os alunos saiam da 

escola com os conhecimentos básicos relacionados a vacina e a sua importância 

para a sociedade, já que a escolha de não se vacinar pode afetar terceiros. Portanto, 

tenho como objetivo que os alunos compreendam que se trata de um tema de 

relevância coletiva e não individual.  

Por ainda estarmos na pandemia, foi necessário pensar de que maneira 

poderia investigar o ensino sobre temas saúde, ou a educação em saúde, já que o 

distanciamento continua necessário. Dessa forma, vislumbrei como possibilidade de 

utilizar os livros didáticos (LD) como objeto de minha pesquisa, já que o livro didático 

é um instrumento básico do trabalho pedagógico (SUCCI; WICKBOLD; SUCCI, 

2005), se não o único.  

No ensino de Biologia o LD é uma importante fonte para pesquisas, tanto 

pelos professores quanto pelos alunos. O livro deve proporcionar ao discente uma 

compreensão científica, filosófica e estética de sua realidade, oferecendo auxílio no 

processo de formação dos cidadãos (VASCONCELLOS, 1993 citado por 

VASCONCELLOS; SOUTO, 2003).   

Considerando ainda que os livros didáticos serão renovados em 2022, em 

toda a educação básica, consequência da reestruturação para o Novo Ensino Médio, 

decidi fazer uma análise de livros didáticos da disciplina de Biologia/Ciências da 

Natureza do Ensino Médio sobre a temática vacinas, questionando-me: Como o 

tema vacinas é proposto nos novos livros didáticos da área de Ciências da 

Natureza?  

Para responder à pergunta da pesquisa, o objetivo geral deste estudo é 

compreender como o tema vacinas é abordado nos livros didáticos de Ciências da 

Natureza do Ensino Médio, disponíveis online, em avaliação no âmbito do Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 2021.  

Sendo assim, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:   

a) Verificar os livros didáticos de Ciências da Natureza, disponíveis 

integralmente online, que fazem parte do PNLD 2021; 
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b) Construir critérios que permitam a análise do conteúdo sobre vacinas nos 

livros didáticos;  

c) Analisar o conteúdo dos livros didáticos a partir dos critérios estabelecidos; 

d) Refletir sobre a importância do conteúdo abrangendo vacinas para o 

desenvolvimento de uma postura crítica no Ensino de Ciências e Biologia.   

 

   

 



20 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Na revisão de literatura apresentarei um diálogo com outros autores sobre 

os temas que são fundamentais para a compreensão do estudo, como a importância 

do livro didático e o ensino, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, 

sobre o Novo Ensino Médio, a respeito do Ensino de Biologia e Ciências da 

Natureza e por fim apresentarei uma fundamentação sobre Ensino Sobre Vacinas: a 

Importância para a Educação em Saúde, esses tópicos auxiliam na compreensão da 

importância desse trabalho. 

      

2.1 LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO 

 

Os livros didáticos (LD) possuem grande relevância para os processos de 

ensino e aprendizagem, visto que auxiliam como instrumentos básicos de apoio à 

prática educativa (SILVA; SÁ-SILVA; VALLE, 2019), pois de fato participam como 

mediadores na construção do conhecimento (FREITAS; RODRIGUES, 2008). 

Mesmo com a crescente utilização de tecnologias educacionais presentes no 

cotidiano, o LD continua sendo o recurso didático mais utilizado. O livro representa a 

comunidade científica no ambiente escolar, onde as ciências devem interagir com 

outros tipos de saberes, problematizando a realidade, que debate com a razão para 

o desenvolvimento do pensamento criativo e crítico (NÚÑEZ et al., 2003).  

Além de ser utilizado em sala de aula, o LD se transforma em um aliado no 

estudo em casa, já que é fonte de informações, textos, possuí ilustrações e 

exercícios (MOHR, 1995), podendo ser associado a outros meios de conhecimento. 

Frison et al. (2009) trouxeram em seu trabalho o viés dos alunos em relação ao livro 

didático, que é atribuído como facilitador de pesquisas, esclarecedor de dúvidas, 

auxiliando na compreensão da explicação do professor. Todavia, reconhecem que, 

apesar de o LD ser importante, está sendo substituído por novas fontes de 

pesquisas, como a internet, podendo limitar seu uso (FRISON et al, 2009).  

Entretanto, a pandemia ocasionada pela COVID-19 afastou os alunos das 

salas de aulas e até mesmo dos LD, mudando os cenários de pesquisas que 

passaram a ser exclusivamente de forma online. Contudo, no Brasil muitos alunos 

não possuem acesso à rede e, nestes casos, talvez o LD tenha sido a única fonte de 

conhecimentos para estudo. Teixeira e Ribeiro (2018) constatam que o 

distanciamento entre professores e alunos dificulta o reconhecimento por parte dos 
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alunos, sobre a veracidade das informações obtidas por meio das tecnologias postas 

em suas mãos. Concluindo assim, que o contato entre professor e aluno é 

imprescindível para o ensino e aprendizagem, pois o professor pode servir de 

norteador para que o aluno faça suas buscas com segurança. 

O LD também pode ser considerado uma ferramenta interessante, já que 

traz conceitos homogêneos, textos informativos, como também exercícios e 

atividades (LAJOLO, 1996), o acesso generalizado a todos os alunos é um fator 

positivo e democrático. Portanto, basta o aluno possuir o livro didático, que uma 

gama de conteúdos/ conhecimentos fica a sua disposição. No entanto, é necessário 

que os significados encontrados no livro, como também os significados que o aluno 

vai construir ou modificar em torno do LD, correspondam aos conhecimentos 

pertencentes e articulados à atual situação da sociedade (LAJOLO, 1996). Contudo, 

Mantovani (2009, p.17) informa a respeito do livro didático que “(...) torna-se 

descartável e sem valor quando está fora do seu contexto original.”  

Salienta-se que a utilização do LD pelo professor está relacionada ao fato de 

ele fazer a sistematização dos conteúdos que precisam ser trabalhados em sala de 

aula (MANTOVANI, 2009). Além de ser significativo por seu aspecto político e 

cultural, pois produz valores da sociedade relacionado a visão da ciência, da 

história, da interpretação dos fatos (FRISON et al., 2009). Entretanto, “O livro 

didático, no mais das vezes, acaba por ditar o currículo escolar” (GATTI JÚNIOR, 

1997 p.35). Sendo assim, tê-lo como único instrumento de trabalho, é reduzir as 

infinitas formas de se ensinar e aprender (MOREIRA et al., 2013). 

Deste modo, o livro didático não pode ser encarado como autoridade dentro 

da sala de aula, pois, de forma recorrente, professores utilizam o LD como se ele 

suprisse toda a necessidade que o processo de ensino e aprendizagem requer 

(ILHA et al., 2013). Consequentemente, o professor precisa ter habilidade para 

superar as restrições próprias dos livros que, por vezes, não contextualiza os 

saberes ou não atende as problemáticas locais (FRISON et al., 2009).  

Assim, mesmo que o professor tenha como referência um livro didático de 

boa aceitação e adotado pela maior parte dos professores, torna-se imprescindível 

pesquisar outras fontes literárias para avaliar a veracidade científica dos conteúdos 

e a sua pertinência para as respectivas turmas. (FRISON et al., 2009 p.6) 

Frison et al. (2019), ao analisarem LD de ciências, perceberam que eles 

possuem conteúdos descontextualizados, que fogem da realidade da sociedade e 
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da vida cotidiana, estabelecendo o método científico como um conjunto de regras 

fixas para encontrar a verdade. Quando são utilizadas atividades que não atendem a 

realidade vivida pelos alunos, um distanciamento entre os objetivos e o produto final 

são criados. Os discentes são treinados para repetir conceitos, aplicar fórmulas e 

armazenar termos, sem identificar alternativas de vincular ao seu cotidiano 

(VASCONCELOS; SOUTO, 2003). 

Rosa e Silva (2010) concluem que o conteúdo histórico dos livros nem 

sempre proporciona a reflexão, e não encoraja a capacidade investigativa do aluno, 

pois negligencia a contextualização da história. No entanto, pode-se dizer que bons 

livros didáticos são imprescindíveis para a qualidade da educação (MOREIRA et al., 

2013). Sendo assim, as coleções devem atender as demandas dos professores, 

alunos e das instituições escolares, auxiliando os discentes na obtenção de 

conhecimento, na compreensão das relações da sociedade e natureza. Com o 

intuito de conferir melhor qualidade de vida, como também uma maior construção da 

cidadania e dos valores à vida (MOREIRA et al., 2013).  

O LD é uma ferramenta que auxilia o processo de ensino e aprendizagem, 

sendo usado como recurso associado a outros materiais com considerável 

relevância como fonte de informação e conhecimentos (SILVA; PHILIPPSEN, 2017). 

Os autores Aguiar e Garcia (2017) afirmam que são materiais que contribuem na 

organização de atividades didáticos-pedagógicas para os processos de ensino-

aprendizagem, fazendo com que o livro didático assuma um papel significativo no 

cenário educacional brasileiro. Sendo assim, é importante que estes livros tenham 

qualidade, e que sejam escolhidos com critérios rigorosos. Esta análise é realizada 

pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD, que beneficia os 

alunos da educação básica com livros didáticos gratuitos (SILVA; PHILIPPSEN, 

2017). Programa que apresentarei de forma mais detalhada no próximo tópico.   

 

2.2 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E DO MATERIAL DIDÁTICO – PNLD  

 

A importância do livro didático vai além do auxílio como um dos instrumentos 

básicos de apoio à prática educativa, já que em muitos casos, é o único material de 

apoio disponível para professores e alunos (BATISTA; CUNHA; CÂNDIDO, 2010). 

Consciente deste fato, o Ministério da Educação criou em 1985 o Programa Nacional 

do Livro Didático – PNLD (BRASIL, 2017), abrangendo um conjunto de ações 
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voltadas para a distribuição de obras didáticas destinados aos alunos e professores 

das escolas públicas de educação básica do país (BRASIL, 2021). Este programa é 

financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão 

ligado ao Ministério da Educação (MEC) (ROSA, 2017) 

De forma sucinta, podemos dizer que o PNLD atua por meio da escolha de 

livros pelos professores das escolas através de um guia elaborado pelo MEC. Uma 

comissão de especialistas fica responsável por selecionar e avaliar o material 

didático que fará parte do guia de livros e que serão distribuídos pelo governo 

(ROSA, 2017). De acordo com o documento referente ao PNLD disposto pelo MEC, 

demostra que:    

O Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017, unificou as ações de aquisição 
e distribuição de livros didáticos e literários, anteriormente contempladas 
pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e pelo Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE). Com nova nomenclatura, o Programa 
Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD também teve seu escopo 
ampliado com a possibilidade de inclusão de outros materiais de apoio à 
prática educativa para além das obras didáticas e literárias: obras 
pedagógicas, softwares e jogos educacionais, materiais de reforço e 
correção de fluxo, materiais de formação e materiais destinados à gestão 

escolar, entre outros. (BRASIL, 2021) 
 

Primeiramente, a avaliação do PNLD foi relacionada por critérios de ordem 

conceitual e de ordem política, onde deveriam ser isentos de preconceitos, 

discriminação, proselitismo político e religioso, ou seja, os livros não poderiam conter 

erro ou induzir ao erro (ALBUQUERQUE; FERREIRA, 2019). Nos dias de hoje os 

materiais didáticos apresentam uma qualidade maior quando comparadas às 

décadas passadas, motivo pelo qual os educadores puderam deixar de lado livros 

que traziam erros conceituais, avançando na atualização de conteúdos. E isso se 

deve aos editais do PNLD que exigem uma qualidade melhor das coleções, 

ocorrendo de forma simultânea com os avanços das pesquisas educacionais em 

cada área disciplinar (ROSA, 2017; ROSA; SILVA, 2010). 

Esse documento informa que o PNLD estabelece critérios para avaliação 

das obras inscritas no programa, e cada livro deve estar de acordo com estes 

critérios para serem aprovados e disponíveis para distribuição nas escolas. Esses 

livros também devem abordar conteúdos que condizem com o currículo escolar 

previsto para os anos letivos. (SILVA; PHILIPPSEN, 2017). 

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD é muito 

importante para a educação brasileira, já que por meio dele, ocorre a distribuição 
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gratuita e sistemática de obras didáticas e paradidáticas, escolhidas pelos 

professores após serem avaliadas por especialistas (BRASIL, 2021; PEDREIRA; 

CARNEIRO, 2017). Pedreira e Carneiro (2017) afirmam que os livros são 

reutilizados por um período de três anos e entregues a grande parte dos alunos da 

rede pública do ensino básico, demandando um recurso significativo por parte do 

governo federal. 

A partir de 2022 novos livros didáticos estarão disponíveis para as escolas, 

atualmente os LD avaliados e escolhidos por meio do PNLD 2021 estão sendo 

enviados às escolas. Vale ressaltar que com a mudança do Ensino Médio os LD 

também acompanharão essa alteração. Os livros para o ensino de Biologia serão os 

livros da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que, conforme o Guia do 

PNLD 2021 (BRASIL, 2021), disponibilizará LD denominados Projetos Integradores 

(de cada área do conhecimento) e de Projetos de Vida. São obras que estão de 

acordo com as diretrizes da reforma do Ensino Médio, que objetiva promover um 

percurso escolar que faça sentido para os jovens (BRASIL, 2021). Ainda de acordo 

com o Guia (BRASIL, 2021), os livros devem prever as propostas do Novo Ensino 

Médio, quais sejam, propor ações que engajem e transformem os jovens, a fim de 

estabelecer diálogo efetivo com seus planos e realizações, ao passo que desenvolva 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores com aptidão para lidar com os 

desafios da sociedade atual. Na próxima seção apresentarei com mais detalhes as 

mudanças propostas para o Novo Ensino Médio.       

 

2.3 NOVO ENSINO MÉDIO 

 

A partir de 2022 inicia-se a implantação do Novo Ensino Médio no Brasil1, o 

qual pretende atender às necessidades e interesses da juventude, estimulando-os a 

aprofundar as aprendizagens por meio de suas preferências. O novo formato prioriza 

o incentivo ao jovem em desenvolver o protagonismo, visando a autonomia e a 

responsabilidade por suas escolhas (SANTA CATARINA, 2019). A Lei responsável 

pelo Novo Ensino médio é a Lei nº 13.415/2017 que alterou a Lei de Diretrizes e 

_______________  
 
1 Acredito ser importante informar que a matriz curricular, diretrizes e orientações, assim como a 

estrutura a ser ofertada no Novo Ensino Médio do Paraná não estavam disponíveis quando da 
escrita deste texto, visto que se encontravam em fase de elaboração pela Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte do Paraná – SEED/PR. 
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Bases da Educação Nacional e instituiu uma mudança na estrutura do ensino médio, 

aumentando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 para 1000 horas 

anuais, contribuindo com uma nova organização curricular, mais flexível, 

considerando uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018). A 

BNCC é um conjunto de orientações que deverão conduzir a (re)elaboração dos 

currículos das escolas públicas e privadas do Brasil, a base trará os conhecimentos 

essenciais para cada etapa da educação básica (BRASIL, 2021). 

O Ensino Médio vai ofertar diferentes possibilidades de escolhas aos 

estudantes, por meio dos itinerários formativos, que são o conjunto de disciplinas, 

projetos, oficinas, núcleos de estudo, que os estudantes poderão escolher (BRASIL, 

2021). Esses itinerários formativos podem se aprofundar em conhecimentos de 

áreas como Matemáticas e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias: 

Língua Portuguesa e Literatura, Inglês, Artes e Educação Física; Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias: Física, Química e Biologia e Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia e da formação técnica e 

profissional (FTP) (BRASIL, 2018; SANTA CATARINA, 2019).           

Essa mudança tem como finalidade garantir a oferta de educação de 

qualidade aos jovens brasileiros, buscando aproximar as escolas à realidade dos 

estudantes de hoje, levando em consideração as novas demandas e complexidades 

do mundo do trabalho e da vida em sociedade (BRASIL, 2021). Nesse novo modelo, 

os conhecimentos serão cruzados por eixos de ação contextualizados e organizados 

por Áreas do Conhecimento, por meio desses eixos o estudante poderá desenvolver 

sua capacidade de produção criativa (SANTA CATARINA, 2019).   

A carga horária do Novo Ensino Médio será maior, 1,8 mil horas serão 

destinadas à Formação Geral Básica e 1,2 mil serão voltados para os itinerários 

formativos, totalizando 3 mil horas (BRASIL, 2021). Começará a ser implementado 

nas escolas públicas e privadas do país a partir de 2022 de forma progressiva, com 

as 1ª séries do Ensino Médio, para que em 2024 a implementação seja completa 

nas três séries do ensino médio (BRASIL, 2021). O ministério da educação está 

dando apoio técnico e financeiro às secretarias de educação para que se alinhem 

aos Novo Ensino Médio, sendo investidos mais de 70 milhões nesse novo projeto 

(BRASIL, 2021). 

Essa integração curricular por áreas do conhecimento pretende ultrapassar 

as barreiras do conhecimento localizado, visando superar uma tradição pautada em 
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conteúdos fragmentados e descontextualizados (SANTA CATARINA, 2019). Silva e 

Boutin (2018) apontam que a ampliação da carga horária anual é um dos grandes 

pontos de discussão, pois há de entrar em consideração que muitos estudantes do 

ensino médio, contribuem para a renda familiar, e esses dificilmente concluiriam o 

curso nesse novo formato. Aumentar a carga horaria, sem mudar e ampliar a 

estrutura física das escolas como também o número de profissionais da educação é 

contribuir para o aumento da precariedade (SILVA; BOUTIN, 2018), “essa política 

parece desconhecer a realidade das escolas brasileiras e de seus educandos” 

(SILVA; BOUTIN, 2018 p.528). 

A organização dos currículos por itinerários formativos específicos, 

destacando cinco áreas distintas, exclui a área de Ciências Sociais. Esse novo 

currículo é voltado ao atendimento de futuras inserções no mercado de trabalho, 

conferindo um caráter utilitarista, esquecendo da formação para a cidadania que os 

discentes têm garantido na LDB (GARIGLIO; ALMEIDA JUNIOR; OLIVEIRA, 2017). 

Ao contrário do que foi entendido inicialmente, em que os alunos poderiam escolher 

os itinerários que fossem do seu interesse, agora observa-se que as redes de ensino 

poderão definir quais itinerários irão ofertar, levando em conta a participação de toda 

a comunidade escolar no processo (BRASIL, 2021). Portanto, o direito de escolha do 

aluno fica limitado ao que a escola vai disponibilizar, podendo não ser do interesse 

do aluno.      

Dessa forma, a carga escolar maior pode ser um empecilho para o 

estudante, privando-o de realizar outras atividades no seu tempo livre que realmente 

sejam de seu interesse, e que efetivamente contribuam para uma formação humana 

mais complexa (SILVA; BOUTIN, 2018). Questões basilares estão sendo colocadas 

em segundo plano, questões que garantem uma educação de qualidade social 

como: condições da infraestrutura das escolas, a profissionalização e valorização 

dos profissionais da educação, a consideração dos jovens como sujeitos 

socioculturais, inovação nas e das práticas pedagógicas (GARIGLIO; ALMEIDA 

JUNIOR; OLIVEIRA, 2017). Concordo com os autores Silva e Boutin (2018, p.530) 

quando afirmam que:      

Conforme foi possível compreender, a reforma que integra a educação 
integral no chamado Novo Ensino Médio tem como compromisso uma 
formação mais técnica e menos propedêutica, servindo dessa forma ao jogo 
de interesses que rege a sociedade do capital, pois contribui para a 
formação do homem produtivo, do homem massa, distanciando-se do 
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conceito de ominilateralidade que pressupõe uma formação efetivamente 
integral.  
 

No fundo, o movimento reformista do Ensino Médio, traz para a formação 

dos alunos um caráter individualizante, onde cada um possui lugar em meio a “ética 

empresarial”, principalmente no que diz respeito a empregabilidade (LOURENÇO, 

2021). Existem empresas que se interessam por essas reformas de ensino, se 

mascaram de investidores e empresários educacionais, levantando bandeiras para 

pautas relacionadas ao empreendedorismo, empregabilidade, individualização do 

percurso formativo e protagonismo juvenil (LOURENÇO, 2021). Esses grupos, estão 

atentos às reconfigurações do capitalismo e às pressões impostas ao perfil do 

trabalhador, se reúnem, dessa forma, no processo de formação em nível médio, 

vendendo interesses relacionados ao sucesso de empresas e suas estratégias de 

produção flexível para o trabalhador (LOURENÇO, 2021).      

Entretanto, essas mudanças de currículo e sua organização não resolvem os 

problemas enfrentados no cotidiano, sobretudo porque não levam em consideração 

fatores como a infraestrutura das escolas, melhores condições para os professores e 

a realidade de muitos jovens, que abandonam as escolas para trabalhar 

(LOURENÇO, 2021). Dessa forma, retiram a dimensão reflexiva da formação, dando 

uma dimensão prática do conhecimento (LOURENÇO, 2021). O que resulta em um 

distanciamento institucionalizado entre o conhecimento científico e o exercício da 

cidadania, aumentando a lacuna nos processos de alfabetização científica 

(BARTELMEBS; VENTURI; SOUSA, 2021).        

Ao retirar a dimensão reflexiva da formação e dar uma dimensão prática ao 

conhecimento o ensino de Biologia ou o ensino das Ciências da Natureza afastam-

se dos seus objetivos, objetivos estes que serão algo de reflexão no próximo tópico. 

Além dos afastamentos e retrocessos, estas novas perspectivas podem direcionar a 

escolarização para empregabilidade e desenvolvimento aligeirado de mão de obra, 

sem qualquer qualificação ou especialização que seja de fato direcionada a 

realidade do mercado de trabalho. 

 

2.4 ENSINO DE BIOLOGIA E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

O ensino de Biologia é fundamental para o progresso da sociedade e 

promoção de melhor qualidade de vida da população, pois apresenta um conjunto 

de conteúdos científicos que abordam temas importantes (GOMES, 2018). Se tornou 
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evidente durante o período pandêmico a relevância dos alunos se apropriarem dos 

conhecimentos das ciências biológicas, permitindo a intervenção crítica e 

argumentativa dos estudantes (SOARES; SANTOS; FARIAS; LIMA, 2021). Temas 

relacionados às questões ambientais, biotecnológicas, disseminação de doenças 

infectocontagiosas e de fisiologia e saúde humana englobam a tomada de decisões 

coletivas, portanto, apontam a grande necessidade do entendimento da ciência 

(GOMES, 2018).  

Bartelmebs, Venturi e Sousa (2021) apontam que, com a pandemia de Covid-

19 ainda em percurso, diversos avanços científicos, principalmente na área da 

saúde, estão sendo vistos. Entretanto, simultaneamente, crescem os movimentos 

pseudocientíficos, anticientíficos e negacionistas da ciência. Esses movimentos 

sustentam princípios individualistas, crenças pessoais e opinativas, adulterando os 

fatos e evidências, tornando-se mais populares, devido a crescente utilização das 

tecnologias e das mídias sociais (BARTELMEBS; VENTURI; SOUSA, 2021). Os 

autores Soares et al. (2021) indicam que a função dos professores de Biologia, foi 

imprescindível na disseminação de informações para a comunidade escolar durante 

a pandemia. 

É inevitável que os efeitos desses movimentos negacionistas, atrelados ao 

avanço do conservadorismo, cheguem às escolas, e assim, com os alunos já 

incluídos neste contexto, é fundamental que a escola promova processos de 

alfabetização científica para a formação dos cidadãos (BARTELMEBS; VENTURI; 

SOUSA, 2021). Mohr et al. (2019) trazem as ideias de Fourez, que foi o precursor da 

Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT), este autor e seus colaboradores 

defendem um formato de ACT atrelada a uma formação para a cidadania, com a 

finalidade de criar um entendimento com a realidade social, possibilitando a atuação 

na sociedade.  

A concepção foureziana sobre ACT sugere novas exigências à escola básica 

como a construção do pensamento crítico, a autonomia e a criação de 

compreensões sobre as interações entre ciências, tecnologias e sociedade, com o 

intuito de estender as possibilidades de escolhas dos alunos (FOUREZ et al.,1997, 

citado por MOHR et al, 2019). Mohr et al. (2019) argumentam que, para Fourez, é 

função do Ensino de Ciências apresentar aos alunos que as ciências detêm de 

ferramentas intelectuais que possibilitam novas formas de ver, compreender e agir 

no mundo de maneira crítica, ética e politicamente ativo.    
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Fourez considera imprescindível uma formação científica que permita 
ao indivíduo o desenvolvimento de capacidades de conhecer as 
ciências e as tecnologias, compreender sua construção e produção 
social, reconhecer seus limites e possibilidades, dispor de certos 
conhecimentos científicos, saber como e quando recorrer aos 
especialistas, tomar decisões autônomas, localizar fontes confiáveis 
de informações científicas e desenvolver-se intelectualmente. (MOHR 
et al., 2019, p. 172) 
 

Sendo assim, o conteúdo programático de Biologia deve ser abordado de 

forma mais próxima dos alunos, a fim de que eles percebam seu real significado e a 

sua importância no cotidiano (GOMES, 2018). O professor de Biologia, precisa estar 

atualizado sobre as informações do conteúdo, utilizando a criatividade no processo 

didático de transposição significativa desses conhecimentos (SOARES et al., 2021). 

Para que assim, os alunos enxerguem o quanto os diversos temas estão 

entrelaçados com a realidade e que se transformam através dela, além de entender 

os conceitos biológicos, que eles sejam capazes de utilizar estes conhecimentos e 

habilidades no seu dia a dia (GOMES, 2018). Assim, talvez possamos formar 

cidadãos alfabetizados cientificamente que tenham a capacidade de, por exemplo, 

compreender, em meio a uma pandemia, a importância coletiva da vacinação, os 

mecanismos de funcionamento e produção de uma vacina, além de reconhecê-la 

como a melhor alternativa para o enfrentamento da Covid-19. Acerca deste 

importante tema, discuto no próximo item a importância do ensino sobre vacinas e a 

alfabetização científica para a Educação em Saúde na escola.     

 

2.5 ENSINO SOBRE VACINAS: A IMPORTÂNCIA PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

A humanidade dedica-se a uma constante busca por melhorar a qualidade de 

vida, a longevidade, diminuir as mortes causadas por doenças e ao longo dessa 

jornada, o impacto das epidemias nas sociedades possibilitou o caminho da 

humanidade rumo à descoberta das vacinas (LAROCCA; CARRARO, 2000). É 

inegável o efeito positivo que as vacinas proporcionam na qualidade de vida e na 

longevidade da sociedade moderna, pois evitam milhares de mortes todos os anos 

(FERNANDES et al., 2021). A importância da vacina é vista ao longo da história 

humana, pois foi, e ainda é, um instrumento de enfrentamento contra doenças 

infecciosas e transmissíveis, o que possibilita, entre outros aspectos, a promoção da 

saúde e do bem-estar geral da população (FERNANDES et al., 2021). 
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A história da vacina pode ter começado em meados do século XV, pois foram 

registradas as primeiras tentativas deliberadas de induzir imunidade envolvendo o 

vírus da varíola, realizados por chineses e turcos (FERNANDES et al., 2021). 

Entretanto, do ponto de vista científico, a história efetiva da vacina se inicia no ano 

de 1796 com experiências de Edward Jenner (1749-1823), com a varíola. A técnica 

de variolação foi melhorada e testada por Jenner, por meio da observação ele 

percebeu que ordenhadeiras de leite que contraíam a doença da varíola bovina 

durante suas atividades, estavam imunes ou apresentavam a varíola humana de 

forma mais branda (FERNANDES et al., 2021). 

Jenner concluiu que a exposição do fluido de uma pústula de varíola bovina 

nas pessoas, acarretava uma possível proteção contra a varíola humana. E assim 

Jenner inoculou o material de uma lesão da mão de uma ordenhadeira inglesa em 

um menino de oito anos, posteriormente, o garoto demonstrou proteção contra a 

doença humana (FERNANDES et al., 2021). Apesar da demora de quase um 

século, a prática foi associada a seu nome, seus estudos foram experimentalmente 

testados por Louis Pasteur que, de acordo com Fernandes et al. (2021 p.19), “(...) 

demonstrou o processo de atenuação de cepas da bactéria Pasteurella multocida 

para imunização de galinhas contra a cólera aviária.” Essa cepa  foi chamada de 

vacina, do latim racca, significando vaca, uma forma de homenagear o trabalho de 

Jenner com a varíola (FERNANDES et al., 2021).  

A intenção primária das vacinas é proteger o indivíduo e o restante da 

comunidade de uma infecção ou também impossibilitar o desenvolvimento de formas 

graves, com o intuito de que o quadro clínico seja moderado, evitando dessa forma, 

o colapso do sistema de saúde (FERNANDES et al., 2021). As vacinas são produtos 

biotecnológicos, que contém partes enfraquecidas ou inativadas de um determinado 

organismo, chamado de antígeno, que desencadeia uma resposta imunitária do 

corpo (FERNANDES et al., 2021). Esta versão enfraquecida ou inativa não causará 

a doença na pessoa que recebe a vacina, mas vai estimular o sistema imunitário, 

induzindo uma resposta protetora, como teria feito na sua primeira reação ao 

verdadeiro agente patogênico (WHO, 2021; FERNANDES et al.,2021).  

Guimarães (2020) aponta que uma boa vacina deve fornecer uma memória 

imunológica longa, se possível, que proteja ao longo de toda uma vida, se não, por 

pelo menos uma ou mais décadas de vida. Algumas vacinas demandam várias 

doses, separadas por semanas ou meses, sendo necessário para permitir a 
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produção de anticorpos de longa vida e o desenvolvimento de células de memória 

(WHO, 2021). A vacina não deve exibir manifestações de enhancement, ou seja, 

provocar ou agravar a doença (GUIMARÃES, 2020). Portanto, independente das 

opiniões contrárias observadas ao longo de sua história, a vacina vem ocupando 

lugar de destaque entre os instrumentos de saúde pública. É considerada como 

responsável por salvar inúmeras vidas e impedir a propagação de diversas doenças 

que, em caso de sua inexistência, poderiam ter dizimado o planeta (PONTE, 2003). 

 De acordo com Ponte (2003) esse fenômeno de aumento pandemias de 

diversas doenças ocorre devido ao avanço nos meios de transportes, o aumento das 

viagens e as grandes movimentações populacionais verificadas no último século, 

associado à devastação de florestas e da natureza como um todo. Apesar de seus 

resultados terem sido bem-sucedidos, alguns estudos mostram que vem ocorrendo 

um aumento da desconfiança em torno da vacinação (MASSARANI et al., 2020). 

Parte dessa desconfiança pode ser apoiada pelas fake news, pois a expansão ao 

acesso às comunicações digitais transformou a internet em uma fonte de informação 

em saúde. No entanto, o acesso a grande quantidade de informações não 

necessariamente torna capaz que o usuário identifique a veracidade daquilo que 

consomem (MASSARANI, 2020). 

Na maior parte das vezes, as fakes news possuem um posicionamento contra 

os métodos de imunização, colocando o ser humano no centro da decisão de se 

vacinar ou não, isentando o indivíduo de sua responsabilidade coletiva pela saúde 

da comunidade que vive (TEIXEIRA; COSTA, 2020). “Essa decisão não apresenta 

apenas um risco pessoal, gerando consequências em larga escala, já que possibilita 

o reaparecimento de doenças já controladas” (MASSARANI et al, 2020 p.2). 

Observamos uma situação semelhante durante a pandemia ocasionada pelo 

coronavírus, onde a sociedade foi exposta a circunstâncias inusitadas, gerando um 

certo receio sobre a doença desconhecida, tendo 20% da população brasileira 

afirmando que não se vacinariam (FRUGOLI et al., 2020). 

O Brasil possui o Programa Nacional de Imunização – PNI, criado em 1973, 

tendo como missão disponibilizar vacinas para diversas doenças de forma gratuita. 

Não há excluídos no PNI, as vacinas do programa estão disponíveis a todos 

(COSTA, 2003). De acordo com o Ministério da Saúde (2003) “Na Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), braço da Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

PNI brasileiro é citado como referência mundial”. Boa parte da fama ficou 



32 

 

 

relacionada com a participação da sociedade brasileira que se demonstrou presente 

e responsável às estratégias de Saúde Pública daquela época, mas como dito 

anteriormente, o acesso a informações falsas alterou esse cenário. Tendo em vista 

que a vacina é um método para a promoção da saúde pública (MASSARANI, 2021), 

como também para erradicação ou controle de diversas doenças. 

Desta forma, o Brasil tornou-se referência mundial, afinal, com o nosso PNI, 

alcançamos, no quesito imunização, muito além do que foi conseguido por outros 

países de dimensões continentais e de grande diversidade socioeconômica 

(BRASIL, 2003). Esse cenário vem sofrendo modificações, tendo em vista que está 

ocorrendo uma baixa cobertura vacinal em relação aos anos anteriores, um exemplo 

disso, é o fato de que o Brasil perdeu o certificado de erradicação do sarampo em 

todo território nacional, pois em 2019, 200 casos foram registrados (RIBEIRO, 2020). 

A imunidade de rebanho é um dos fatores mais importantes para erradicação, 

controle da circulação de doenças infecciosas, tornando-se necessário que todos 

entendam que se trata de um tema coletivo e de saúde pública (FRUGOLI et al., 

2020) 

Ao considerar a importância dos conhecimentos sobre vacinas e da própria 

vacinação para o indivíduo e para a sociedade, o ensino sobre vacinas nas escolas 

se torna essencial. O assunto envolve a coletividade e, portanto, os alunos devem 

compreender que a recusa pode não só os afetar, como afetar familiares, amigos e 

desconhecidos, que por motivos adversos não puderam se vacinar. Feijó (2014) 

salienta que a imunização na adolescência representa um grande desafio em todos 

os níveis: individual, familiar e social. Os jovens precisam compreender, que o 

acontecimento de uma doença (por falta de imunização) pode impossibilitar uma 

atividade importante no curto prazo como festas, viagens e até acarretar situações 

mais graves (FEIJÓ, 2014).  

Dessa forma, percebe-se que as principais dificuldades encontradas estão 

relacionadas a informação-comunicação, que muitas vezes são repassadas de 

forma descontextualizada da realidade dos jovens, ou então de uma forma muito 

genérica. Sendo assim, se torna importante o envolvimento dos profissionais da 

saúde, as instituições governamentais e de ensino, como pais e familiares em 

oferecer canais de comunicação que criem oportunidades de informações (FEIJÓ, 

2014). Na tomada de decisões é essencial a experiência social, histórica, cultural e 

do seu entendimento sobre estes no seu meio (SANTOS; MEIRELLES, 2017). 
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Santos e Meirelles (2017) afirmam que existe uma rede de significados e 

subjetividades que governam a vida individual e coletiva e que marcam e modificam 

os campos da saúde e educação. 

 Levando em conta a educação como um dos fatores mais significativos para 

a promoção da saúde, deve-se ressaltar a importância do ensino das crianças e 

jovens, com o desenvolvimento da educação em saúde, com princípios da 

alfabetização científica, para que então se possibilite na prática as medidas de 

proteção à saúde, bem-estar e qualidade de vida (SUCCI; WICKBOLD; SUCCI, 

2005). Em se tratando de Educação em Saúde (ES), Venturi (2018) traz duas 

concepções, sendo a primeira a ES Tradicional, com ênfase meramente informativa, 

com o intuito de promover mudanças de comportamento, com uma perspectiva 

exclusivamente biomédica, e a ES sob uma Perspectiva Pedagógica que visa a 

construção de conhecimentos sobre o tema saúde na escola, buscando a promoção 

do conhecimento por meio da reflexão crítica e do pensamento autônomo.  

A ES deve ser voltada para a formação cidadã com a finalidade de 

transformação social dos indivíduos envolvidos (SANTOS et al., 2017). Venturi 

(2013) ressalta que os professores não se sentem preparados para estruturar 

atividades de Educação em Saúde, existindo uma enorme dificuldade em vincular 

atividades a partir da realidade dos alunos, do local em que vivem e das condições 

ambientais. Concordo com o autor quando diz que a “(...) ES desenvolvida na escola 

deve ser uma atividade capaz de ajudar os sujeitos a poder, e saber escolher, de 

maneira responsável, livre e esclarecida, suas atitudes e comportamentos” 

(VENTURI, 2013, p. 59). Por este motivo, entendo que o LD pode ser uma 

ferramenta que dê suporte às atividades do professor no ensino de Biologia, 

especialmente acerca da temática vacinas. Assim, considerando as mudanças no 

ensino médio em decorrência da BNCC, faz-se importante analisar como este 

importante tema vem sendo abordado nos novos livros didáticos que estarão nas 

escolas no próximo ano e que possíveis contribuições podem ser observadas para o 

desenvolvimento dos processos de alfabetização científica e para esta perspectiva 

pedagógica da ES. No próximo tópico explicarei os caminhos metodológicos desta 

investigação.         
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3 CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

A compreensão da ciência nos permite entender, dê certa forma, nosso 

mundo contemporâneo (APPOLINÁRIO, 2011), para tanto, se faz necessário 

pesquisar todos os campos da sociedade. Este estudo caracteriza-se como uma 

pesquisa qualitativa, apresentando traços da pesquisa descritiva documental. A 

coleta de dados foi realizada por meio de fragmentos textuais e imagens de livros 

didáticos selecionados, que foram expostos à análise de conteúdo com critérios pré-

estabelecidos.    

Appolinário (2011) afirma que a pesquisa predominantemente qualitativa 

prevê a coleta dos dados a partir de interações sociais do pesquisador com o 

fenômeno pesquisado, sendo analisados a partir da compreensão do próprio 

pesquisador. Já para Minayo (2010) é o método que se aplica ao estudo da história, 

das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões que 

os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 

mesmos, sentem e pensam.  

Quando a fonte da pesquisa se trata de documentos, como: livros, revistas, 

filmes, diários manuscritos, mapas, fotografias, entre outros, o estudo é chamado de 

pesquisa documental ou análise documental (APPOLINÁRIO, 2011). Appolinário 

(2011, p. 62) aponta que a pesquisa descritiva “(...) busca descrever uma realidade, 

sem nela interferir.”  

Minayo (2010) assegura que a pesquisa qualitativa tem fundamento teórico, 

e permite descobrir processos sociais ainda pouco conhecidos em relação a grupos 

particulares, possibilita o desenvolvimento de novas abordagens, revisão e 

reformulação de novos conceitos e categorias durante a investigação. A pesquisa 

documental possuí um momento que se descreve o que outros autores tem 

publicado sobre o tema, alguns autores denominam como marco teórico ou revisão 

bibliográfica (APPOLINÁRIO, 2011).  

Portanto, durante a revisão bibliográfica escrevemos o que outros autores 

apresentam sobre o assunto que estamos pesquisando, enquanto que, durante a 

pesquisa documental analisamos, descrevemos e compreendemos os documentos 

examinados. No caso desta pesquisa, os Livros Didáticos podem ser considerados 

os documentos analisados, com a problematização acerca de como o tema vacinas 
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é proposto nos novos Livros Didáticos da área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias.  

Para tanto, e para buscar correlações e compreensões entre os livros didáticos 

e os aspectos da realidade, bem como com outras pesquisas já realizadas, foi 

realizada uma revisão bibliográfica, conforme percurso descrito a seguir.  

 

3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O primeiro passo feito antes de iniciar a coleta de dados, foi a revisão 

bibliográfica. Dessa forma, pesquisei pelas palavras chaves “livros didáticos”, 

“vacinas” e/ou “educação em saúde” em vários periódicos e sites de busca, com um 

recorte dos últimos dez anos, sendo os locais de pesquisa:  

a) Periódicos da área de Ensino de Ciências: Ensaio – Pesquisa em Educação 

em Ciências, Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 

Revista Práxis, Revista de Educação, Ciências e Matemática, Revista 

Dynamis, Revista Ensino, Saúde e Ambiente, Revista Alexandria, Revista 

Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia.  

b) Atas de eventos nas áreas do Ensino de Ciências e Biologia: Encontro 

Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC) e Encontro Nacional 

de Ensino de Biologia (ENEBIO); 

c) Indexadores de pesquisa: Google Acadêmico e Scielo.    

Como resultados desse levantamento, encontrei 31 artigos relacionados a 

educação em saúde, todos possuem educação em saúde ou saúde em seu título, e 

52 artigos sobre o LD, que possuem “livro didático” em seu título. Sobre vacinas, não 

encontrei nenhum artigo que abordasse as vacinas no ensino, encontrei 2 artigos 

que citavam vacina, no entanto, se trata de estudos técnicos do ensino de 

enfermagem.  

Por meio da Revisão Bibliográfica, outros trabalhos foram localizados, 

principalmente trabalhos de conclusão de curso e pesquisas de mestrado que deram 

subsídio para as etapas metodológicas deste trabalho e por meio destes foi possível 

reconhecer algumas etapas de pesquisa e elaboração dos critérios de avaliação. 

seguir.  
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3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A primeira etapa consistiu na seleção dos LD a serem analisados. Tendo 

em vista a mudança de livros didáticos do novo ensino médio por meio do PNLD 

2021 e a pandemia da COVID-19, as coleções foram disponibilizadas de forma 

integralmente online por meio do Guia Digital do PNLD 2021. De acordo com o Guia 

11, coleções dos livros chamados de Projetos Integradores da disciplina de Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias, foram fornecidos para as escolas, para que os 

professores pudessem escolherem o material didático. Portanto, foram selecionados 

estes 11 LD para análise, totalizando os livros da área disponíveis no Guia, 

conforme quadro 1. Os livros receberam códigos para facilitar a análise dos dados 

posteriormente.  

QUADRO 1 – LIVROS SELECIONADOS PARA ANÁLISE 

TÍTULO DA COLEÇÃO 
PNLD 

EDITORA AUTORES CÓDIGO 

+Ação na Escola e na 
Comunidade 

FTD 
Valquiria Baddini 
Tronolone 

+AEC 

De olho no futuro Ática 
Vivian Lavander 
Mendonça 

DOF 

Identidade em ação Moderna 

Sônia Lopes, Rosana 
Louro Ferreira Silva, 
Sergio Rosso, Atila 
Iamarino 

IA 

Moderna em projetos: 
ciências da natureza e 
suas tecnologias  

Moderna 
Maíra Rosa 
Carnevalle 

MP 

Conhecer e transformar  Editora do Brasil 
Margarete Artacho et 
al. 

CT 

Integração e 
protagonismo 

Editora do Brasil 
Mônica Waldhelm et 
al. 

IP 

Práticas na escola Moderna 
Lilian Bacich, Leandro 
Holanda 

PE 

Vamos juntos profe! Saraiva 

Ana Cristina Camargo 
de São Pedro, 
Eduardo 
Schechtmann, Sérgio 
Henrique Mattos 

VJP 

Jovem protagonista SM 

Ana Maria de Souza, 
Erika Riqueza, Pedro 
Henrique Arruda 
Aragão   

JP 

Ser protagonista SM 
Lia Manguilhott 
Bezerra  

SP 

#Novo ensino médio Scipione 
Gustavo Oliveira 
Pugliese 

#NEM 

FONTE: a autora (2021). 

 



37 

 

 

Na segunda etapa, foi feita uma leitura exploratória para compreender como 

aparecia a temática sobre vacinas nos LD, para, na sequência, estabelecer os 

critérios de análise. Para a elaboração dos critérios de análise, utilizei os estudos de 

Rosa (2009), Pereira (2013) e Lohmann (2021) para me orientar e inspirar. Após a 

leitura dos trabalhos, fiz novas interpretações e reelaborações e estabeleci os 

critérios a seguir:   

- Inserção do conteúdo: verifica os tópicos em que o tema aparece e a 

quantidade de páginas associadas ao conteúdo. 

- Linguagem utilizada no texto: analisa se o LD utiliza uma linguagem 

clara, objetiva, traz informações científicas coerentes e se o texto e as imagens se 

relacionam;   

- Imagens: analisa a qualidade das imagens, se possui infográficos, 

esquemas, figuras, ilustrações e se estão em conexão com o texto.   

- Conteúdos: analisa quais conteúdos são abordados como: contexto 

histórico, funcionamento biológico, relação com doenças, fabricação de vacinas, 

fake news, movimento antivacinas, vacinas e atuação profissional, dentre outros. 

- Vacina e sociedade: analisa como as vacinas estão sendo apresentadas 

nos LD, buscando compreender se são estabelecidas relações com cotidiano, com a 

vivência e realidade social do aluno, bem como com as questões sociais envolvidas 

na vacinação. 

- Tipos de atividades e exercícios do livro didático: essas atividades são 

contextualizadas e promovem reflexão acerca do tema para a vida dos indivíduos e 

os impactos para a sociedade como um todo. Existe estímulos ou propostas para o 

aluno estabelecer contato com a sua situação vacinal e de sua família, há alguma 

orientação que instigue a aproximação com a realidade local.  

-  Pesquisa em fontes confiáveis: analisa se o livro didático incentiva o uso 

de outros meios de busca sobre o tema vacinas, como: vídeos, artigos científicos, 

filmes, livros especializados, dentre outras fontes confiáveis de consulta.  

- Orientações ao docente: analisa como as vacinas são apresentadas 

nessa categoria do livro do professor. 

              

A terceira etapa consistiu em analisar os materiais didáticos, com base nos 

critérios anteriormente estabelecidos. Para esta análise utilizei a análise de 

conteúdo.    
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Minayo (2010, p. 309) certifica que “existem várias modalidades de análise 

de conteúdos dentre as quais: Análise Lexical, Análise de Expressão, Análise de 

Relações, Análise Temática e Análise de Enunciação”. Para este estudo será 

utilizada a análise temática, que se constitui em descobrir os fundamentos de 

sentido que integra uma comunicação (MINAYO, 2010). A análise temática ocorre 

por meio de três etapas sendo: pré-análise, onde serão selecionados os livros para a 

análise, a exploração do material, que será feita por meio de uma análise prévia dos 

materiais e tratamento dos resultados obtidos, será o momento da analisar de forma 

mais detalhada o LD e interpretação, será o momento onde irei refletir sobre os 

conteúdos encontrados, e colocarei algumas sugestões acerca do tema.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÕES  

 

A análise dos resultados é exibida de acordo com os critérios indicados 

previamente, onde consolido um diálogo com outros autores com a finalidade de 

debater e desenvolver compreensões em razão dos objetivos deste estudo. 

Inicio esta análise apontando que a maioria dos livros apresentaram o 

conteúdo de vacina em maior ou menor grau, sendo que apenas os livros PE E SP 

não abordaram o tema, o que é bastante preocupante, tendo em vista que se trata 

de um tema importante para a sociedade. Ao observar o quadro 2, percebe-se que 

os livros tratam o tema em projetos semelhantes que englobam as fakes news, 

dentro dessa perspectiva os livros criaram sua própria teia de assuntos sobre o 

tema. O livro de ciências da natureza irá compreender as matérias de Biologia, 

Física e Química, e uma situação complexa é como o tema será trabalhado, por 

quais professores e como será essa interdisciplinaridade. No quadro 2, é possível 

perceber os conteúdos de cada livro e que muitos trabalham apenas sob a ótica fake 

news, não trabalhando de forma específica o conhecimento de nenhuma das 

matérias citadas anteriormente. 

É relevante evidenciar que todos os livros analisados são manuais do 

professor, consequentemente, alguns critérios aqui analisados são pertencentes à 

assuntos que são específicos para professores, sendo assim, os alunos não 

possuem acesso. O manual do professor é caracterizado por conter orientações 

didáticas ao docente, atividades complementares e relação do conteúdo na BNCC.               

 

4.1 INSERÇÃO DO CONTEÚDO 

No primeiro item verifiquei os tópicos em que o tema aparece e a quantidade 

de páginas associadas ao conteúdo. Podemos perceber semelhanças na 

abordagem do tema, onde a maioria dos livros trabalhou por meio de um ponto de 

vista sobre fake news. No entanto, os livros PE e SP não apresentaram o tema 

vacina nos seus conteúdos o que é lamentável, pois as vacinas são temas de 

extrema relevância para a sociedade, visto que muitas doenças foram erradicadas 

graças a elas. No entanto, nada impede o retorno das mesmas se a população não 

compreender a importância de se vacinar, o funcionamento delas no nosso 

organismo. Estes são os temas que mais causam confusão para os indivíduos. 

Portanto, se torna essencial trabalhar esse conteúdo nas escolas para que os alunos 
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desenvolvam essa compreensão no início de suas vidas e possam saber fazer suas 

escolhas de forma consciente.       

 

QUADRO 2 – O CONTEÚDO SOBRE VACINAS NOS LIVROS SELECIONADOS 

COLEÇÃO PNLD CÓDIGO 
PÁGINAS 

DESTINADAS 
AO TEMA 

PROJETOS CONTEÚDO PRESENTE 

+Ação na Escola e na 
Comunidade 

+AEC 11 

4 – Fake News: 
como identificá-
las e combate-
las;  
 

Fake news; Movimento 
antivacinas; Imunidade 
coletiva; Orientações 
Didáticas ao Docente; 

De olho no futuro DOF 18 

3 – Saúde: 
Efeitos da 
(des)informação; 
  

Fake news; Febre 
amarela; Revolta da 
vacina; Confiança na 
segurança das vacinas; 
Campanha de 
conscientização; 
Orientações Didáticas ao 
Docente; 

Identidade em ação IA 27 

3 – Saúde e 
Aquecimento 
Global: como as 
mídias informam 
ou desinformam; 
 

Importância da 
eletricidade para a 
conservação de vacinas; 
Fake news; Caminhos da 
pesquisa; Revolta da 
vacina; História da 
vacina; Autismo e 
vacinação; Orientações 
didáticas ao Docente   

Moderna em 
projetos: ciências da 
natureza e suas 
tecnologias  

MP 37 

3 – Epidemias: 
desafio da saúde 
pública; 
 

Boletim informativo; 
Revolta da vacina; 
Calendário de vacinação; 
Doenças negligenciadas; 
Coberturas vacinais; 
Controle de epidemias; 
Fake news Orientações 
didáticas ao Docente.;  

Conhecer e 
transformar  

CT 18 

3 – A 
Comunicação 
Científica na era 
da internet; 
 

O Movimento 
antivacinas; Fake news; 
Orientações didáticas ao 
Docente; 

Integração e 
protagonismo 

IP 5 

3 – Como me 
vejo, como me 
veem: o corpo na 
mídia (trata como 
tema secundário); 

Fake news; Orientações 
didáticas ao Docente; 

Práticas na escola PE 2 
Aparece nas 
habilidades da 
BNCC; 

Não há conteúdos 
detalhados sobre as 
vacinas; 
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FONTE: A autora (2021). 

 

4.2 LINGUAGEM UTILIZADA NO TEXTO 

 

Nesse critério, procurei identificar se a linguagem utilizada no texto é clara, 

objetiva, se traz informações científicas coerentes e se as imagens se relacionam 

com o texto. 

De modo geral, todos os livros cumpriram esse critério, com mais frequência 

os autores de livros didáticos utilizam em suas obras uma variedade de fontes de 

informação, além do texto que apresenta o conteúdo, como por exemplo, imagens, 

infográficos, exercícios e textos escritos por outros autores, como textos de 

divulgação científica (DC), conforme pode ser observado nas figuras 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

Vamos juntos profe! VJP 40 

3 – 
Consequências 
das fake news 
sobre a saúde 
pública no Brasil; 
 

Fake news; Revolta da 
Vacina; Funcionamento 
Biológico no organismo; 
Carteira de Vacinação; 
Programa Nacional de 
Imunização; Campanhas 
de vacinação; Fake 
news; Orientações 
didáticas ao Docente;   

Jovem protagonista JP 23 

3 – Mitos da 
Ciência: Fake 
Science;   
Orientações 
Didáticas ao 
Docente 

Fake Science; 
Movimento antivacinas; 
Orientações didáticas ao 
Docente; 

Ser protagonista SP 1 
Aparece nas 
habilidades da 
BNCC; 

Não há conteúdos 
detalhados sobre as 
vacinas; 

#Novo ensino médio #NEM 8 

3 – Quem 
Escreveu Tudo 
que está na 
Internet?; 

Fake news;  

6 – A Tecnologia 
e seus Desafios; 
Orientações 
Didáticas ao 
Docente; 

Aluminio presente nas 
vacinas causa autismo; 
Vacina tríplice viral não 
causa autismo; 
Orientações didáticas ao 
Docente; 
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FIGURA 1 – CAPTURA DE TELA DO LIVRO MP SOBRE FAKE NEWS E VACINAS 

 

FONTE: Moderna em Projetos, 2021, p.80.  
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FIGURA 2 – CAPTURA DE TELA DO LIVRO IA SOBRE PESQUISA CLÍNICA 

 

FONTE: Identidade em Ação, 2021, p.89. 

 

Souza e Rocha (2017) afirmam que estes textos, quando distribuídos nas 

obras didáticas, podem servir de motivação, de contextualização e de 

complementação aos conteúdos detalhados nos diferentes capítulos.  

Utilizar artigos científicos, matérias de jornais e revistas de divulgação 

científica é interessante, pois atende aos critérios da atualidade para as informações 

contidas no texto, possibilitando, dessa forma, a credibilidade das informações, que 

são conferidas por meio de citações de especialistas no decorrer do texto (SOUZA; 

ROCHA, 2017). É importante existir um equilíbrio na linguagem utilizada no texto, 

esta deve utilizar elementos da linguagem cotidiana atrelada a um discurso científico 

(JOTTA; CARNEIRO, 2009). Desse modo, as linguagens, visual e verbal, devem 

estar articuladas em um livro didático, com o intuito de colaborar efetivamente para a 

aprendizagem, portanto, o texto deve remeter às imagens (JOTTA; CARNEIRO, 

2009). Articulação observada em todos os livros de forma coerente.    
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4.3 IMAGENS     

 

Neste critério, busquei analisar a qualidade das imagens, se o texto possui 

infográficos, esquemas, figuras, ilustrações e se estão em conexão com o texto. As 

imagens possuem um papel principal na construção e comunicação das ideias 

científicas, pois auxiliam na compreensão e aprendizagem dos conhecimentos 

(BRUZZO, 2004). Além de facilitar a compreensão, complementa as informações do 

texto, além de auxiliarem de forma estética, permitem pausas para reflexões e 

discussões durante a leitura (TOMIO et al., 2013). 

A utilização de imagens associadas ao texto verbal possui grande relevância 

no ensino de ciências (COUTINHO et al., 2010), percebe-se que as informações 

contidas nas imagens são essenciais para o aprendizado claro dos conhecimentos, 

pois permanece na memória visual, o que não acontece com os textos, pois 

geralmente são esquecidos (TOMIO et al., 2013). As imagens podem facilitar a 

promoção de abordagens interdisciplinares, além de favorecer a contextualização e 

resumir explicações científicas (TOMIO et al., 2013). 

No livro VJP encontrei diversas imagens relacionadas ao tema vacinação, 

como imagens de documentário sobre varíola, charge antivacinas. Ele apresenta um 

esquema representativo de como as vacinas agem no organismo, um esquema 

sobre os tipos de imunização. O livro traz também um exemplo de carteira de 

vacinação, uma imagem apresentando o Programa Nacional de Imunização e cartaz 

de campanha de vacinação contra a influenza. O livro dispõe ainda de gráficos sobre 

a vacinação e a diminuição de doenças, uma campanha sobre vacinação e fake 

news, um gráfico sobre o sarampo. Apresenta por meio de imagem um exemplo de 

notícia falsa e verdadeira, com podemos observar na figura 3. 
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FIGURA 3 – CAPTURA DE TELA DO LIVRO VJP SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE 

IMUNIZAÇÃO 

 

FONTE: Vamos Juntos Profe!, 2021 p. 96. 

 

O livro +AEC apresenta um gráfico sobre a credibilidade das pessoas em 

relação as vacinas, há um gráfico que aborda diversos temas, incluindo as vacinas, 

apresenta um infográfico da disseminação de doenças contagiosas em diferentes 

populações. Como podemos ver na figura 4: 
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FIGURA 4 – DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS EM DIFERENTES POPULAÇÕES 

 

FONTE: +Ação na Escola e na Comunidade, 2021, p.131. 

 

Trazer informações concretas sobre as vacinas, sobre sua credibilidade em 

diferentes localidades é fundamental para que haja uma melhor compreensão da 

importância do tema, pois parte dessa desconfiança está relacionada com as fakes 

news (MASSARANI, 2020). Tendo em vista a importância das vacinas para a 

sociedade, pois previne o desenvolvimento de formas graves de doenças, 

objetivando um quadro clínico moderado, para dessa forma, evitar um possível 

colapso do sistema de saúde (FERNANDES et al., 2021). 

O livro IP apresenta uma imagem utilizada pelo Ministério da Saúde sobre a 

fake news que as vacinas causam autismo. Como representa a figura 5. 
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FIGURA 5 – CAPTURA DE TELA DO LIVRO IP SOBRE VACINAS 

 

FONTE: Integração e Protagonismo, 2021, p.94. 

As imagens disponibilizadas da coleção DOF são: um cartaz de campanha de 

vacinação contra a febre amarela, uma foto de protestos durante a revolta da vacina, 

uma imagem do mapa Mundi em relação a confiança na segurança das vacinas por 

país, como podemos analisar na figura 6. 

 

FIGURA 6 – CONFIANÇA NA SEGURANÇA DAS VACINAS POR PAÍS 

 

FONTE: De Olho no Futuro, 2021, p.97. 
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#NEM apresenta uma imagem desenhada de uma seringa, uma campanha 

contra fake news sobre os alumínios presentes nas vacinas causarem autismo, uma 

charge sobre o movimento antivacina representada pela figura 7 logo abaixo. 

FIGURA 7 – CAPTURA DE TELA DO LIVRO #NEM: CHARGE ANTIVACINA 

 

FONTE: #Novo Ensino Médio, 2021, p.154. 

MP apresenta uma imagem de boletim informativo sobre o sarampo, duas 

charges da época da revolta da vacina que demonstra a insatisfação da população 

com as vacinas. Uma foto representando filas de vacinação nos postos de saúde 

após o surto de febre amarela, fotografia dos servidores públicos em ação de força-

tarefa contra a febre amarela. Campanha de vacinação contra o sarampo utilizada 

pelo ministério da saúde, um gráfico sobre a cobertura vacinal do sarampo ao longo 

dos anos. Exemplos por meio de imagem, sobre notícias verdadeiras e falsas, uma 

charge relacionada as fake news sobre vacinas. Um exemplar de imagem desse 

livro é observado na figura 8. 
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FIGURA 8 - AÇÃO DE FORÇA-TAREFA CONTRA A FEBRE AMARELA REALIZADA PELO 

PODER PÚBLICO MUNICIPAL. ADOLFO, SP. FOTO DE 2008. 

 

FONTE: Moderna em Projetos, 2021, p.75.  

O livro CT apresenta um gráfico sobre a cobertura vacinal do tríplice viral 

(figura 9) e outro sobre os casos de sarampo de 2019, uma imagem que traz fake 

news sobre as vacinas, uma charge antivacina e uma fotografia de um protesto 

desse movimento.    

FIGURA 9 – COBERTURA DA VACINA TRÍPLICE VIRAL NO BRASIL 

 

FONTE: Conhecer e transformar, 2021, p.84. 
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De maneira geral os livros abordaram o tema vacinas de acordo com a 

necessidade da sociedade atual, trabalhando diretamente com as fakes news 

relacionadas a saúde. No entanto, além de reconhecer notícias falsas sobre o tema, 

os alunos precisam compreender como as vacinas são fabricadas, seu 

funcionamento, o órgão que as regulamenta, sendo que poucos livros abordaram 

essa questão imunológica e social do tema.    

As coleções JP e IP não apresentaram nenhuma imagem quando se trata do 

tema vacinas. Os livros SP e PE não abordam o tema vacinas em seus textos, o 

nome vai aparecer apenas nas habilidades da BNCC que são apresentadas no livro, 

fato preocupante que discutirei no próximo critério analisado. 

 

4.4 CONTEÚDOS         

 

O livro VJP aborda o tema vacinas, trazendo uma contextualização histórica, 

sempre acompanhado de textos de divulgação científica, as imagens, quando 

apresentadas estão conectadas com o texto. Esse livro é o único que aborda o 

Programa Nacional de Imunização, traz uma imagem explicando a disponibilização 

de vacinas, soros para animais e humanos.  O livro aborda com bastante ênfase a 

questão das vacinas e fake news, explicando as complicações ocasionadas por 

notícias falsas. A ação das vacinas no nosso organismo e do que as vacinas são 

compostas, aponta a importância das campanhas de vacinação. Entretanto, o livro 

não explica onde as vacinas são fabricadas e por quais profissionais, todo o 

processo para que a vacina seja aceita pelo meio científico. Não faz muitas 

associações com doenças que necessitam de vacina e não traz o contexto histórico 

dos movimentos antivacinas ao abordar fake news.    

A coleção +AEC apresenta o tema vacina ao trazer informações científicas 

acompanhadas de textos de DC, além de apresentar imagens que estão conectadas 

aos textos. O livro explica sobre imunidade coletiva e traz uma imagem explicando a 

disseminação de doenças contagiosas em diferentes populações. O livro também 

aborda o tema vacina no âmbito das fake news. É importante destacar que o livro 

não apresenta o funcionamento das vacinas no nosso organismo, pecando ao não 

aprofundar conhecimentos biológicos essenciais para a compreensão da temática. 

Além disso, não explica onde as vacinas são fabricadas e por quais profissionais, e 

não discute o processo científico para que uma vacina seja aceita pela comunidade 
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científica e pelos órgãos reguladores. Este livro também não faz muitas associações 

com doenças que necessitam de vacina, não menciona o contexto histórico dos 

movimentos antivacinas.      

O livro IA utiliza textos e informações adicionais e imagens de DC para 

abordar a temática. Por exemplo, quando o livro aborda o tema a revolta das vacinas 

e retrata uma charge publicada na época, demonstrando o sentimento das pessoas 

em relação a vacinação, conforme se observa na figura 10. O livro aborda o tema 

vacinas dentro do conteúdo de energia elétrica, explicando a importância da 

eletricidade para o armazenamento dos imunizantes, aborda as vacinas no âmbito 

das fake news, Este livro, diferentemente do livro anteriormente analisado, 

apresenta em seu conteúdo que as vacinas passam por um processo de pesquisa 

científica rigoroso para serem aceitas por uma comunidade científica e para que sua 

fabricação seja autorizada pelas agências reguladoras. Este livro faz uma 

contextualização histórica sobre a origem da vacina e sobre os movimentos 

antivacinas. Aborda o primeiro movimento antivacina aqui do país, que iniciou com a 

revolta da vacina, discute a relação entre a vacina e o autismo e toda a história que 

envolvia Wakefield, mencionada na fundamentação deste estudo. Contudo, pude 

perceber que o livro apresenta de forma sucinta, ou excessivamente simplificada, o 

funcionamento das vacinas no nosso organismo por meio da origem da vacina 

(conforme figura 11) e não faz muitas associações com doenças que necessitam de 

vacina.  

FIGURA 10 – “O ESPETO OBRIGATÓRIO” 

 

FONTE: Identidade em Ação, 2021, p.93. 
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FIGURA 11 – CAPTURA DE TELA DO LIVRO IA SOBRE A ORIGEM DA VACINA 

 

FONTE: Identidade em Ação, 2021, p.92. 

A questão da desinformação associada as fakes news também podem ser 

vistas no livro DOF, que tratou da febre amarela e a vacinação trazendo uma 

campanha de vacinação contra a doença (conforme figura 12), fazendo relações 

com a desinformação. O livro apresenta os riscos ocasionados pelas fake news e 

desinformações no âmbito da saúde, incluindo a vacinação e os impactos para a 

sociedade. Mostra os riscos que afetam o meio ambiente relacionado às vacinas, 

como no caso a febre amarela e os macacos. Traz ainda um contexto histórico 

voltado para a revolta das vacinas, mas não aprofunda o tema sobre os movimentos 

antivacinas atuais. Também não apresenta o funcionamento das vacinas no nosso 

organismo, não explica onde as vacinas são fabricadas e por quais profissionais, 

tampouco discute o processo científico de sua produção.  
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FIGURA 12 – CAPTURA DE TELA DO LIVRO DOF SOBRE CAMPNHA DE VACINAÇÃO CONTRA A 

FEBRE AMARELA 

 

FONTE: De Olho no Futuro, 2021, p.94. 

O livro #NEM quando trata do tema vacinas, utiliza textos e informações de 

divulgação científica, porém não se utiliza de muitas imagens. Entretanto, quando o 

livro aborda o tema “alumínio presente em vacinas causa autismo?” traz uma 

imagem que é utilizada nas redes sociais para desmentir essa fake news (conforme 

figura 13). O tema é bastante abordando no âmbito das fake news, explica a revolta 

da vacina, contextualiza a polêmica das vacinas do tríplice viral de Wakefield, ou que 

o alumínio utilizado nas vacinas causa autismo.   

 

FIGURA 13 – ALUMÍNIO PRESENTE EM VACINAS CAUSA AUTISMO? 

 

FONTE: #Novo Ensino Médio, 2021, p. 153. 
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Na obra JP, o tema vacinas é abordando bastante no âmbito das fake news e 

no caso as fake Science, explicando sobre o movimento antivacinas e sua origem e 

sua relação com o mito da ligação entre vacina e autismo. Ainda apresenta relação 

entre as vacinas e as propriedades dos materiais. Entretanto, não explica o 

funcionamento biológico, nem o contexto histórico acerca da fabricação da vacina e 

todos os processos que são necessários para aprová-la.    

O livro MP aborda o tema quando aborda as “coberturas vacinais e controle 

de epidemias”. Traz um cartaz de campanha de vacinação contra o sarampo para 

introduzir o tema, e depois explica o impacto das campanhas de vacinação para a 

sociedade. O tema é abordando em relação aos meios de informação, como a 

construção de charges, como também as campanhas de vacinação e frisa bastante 

sobre o surto de febre amarela e toda a mobilização do Ministério da Saúde para 

minimizar os impactos. Abordou também sobre o calendário de vacinação e faz uma 

contextualização histórica por meio da revolta das vacinas e sobre as fakes news, 

entretanto, não explica o funcionamento biológico, nem o processo de fabricação 

das vacinas. 

CT aborda o movimento antivacinas e traz gráficos com a cobertura vacinal 

dos últimos anos, mostrando o impacto desses movimentos na atualidade. O tema é 

abordando em relação as fakes news e os movimentos antivacinas, o livro aborda de 

forma superficial o contexto histórico, e pede para que os alunos pesquisem sobre o 

funcionamento biológico das vacinas, não explica, portanto, como funcionam e nem 

sua fabricação, não apontam o contexto histórico aqui do Brasil.   

Já a obra IP não apresentou nenhum aprofundamento no tema vacinas, 

tratando-a apenas como exemplo ou assunto secundário. Considero que a vacina é 

abordada como tema secundário no livro, pois é dada como exemplos ao trabalhar 

alguns conteúdos que envolvem as fakes news.  

Por fim, os livros SP e PE não abordam o tema vacinas em seus textos, o 

nome vai aparecer apenas nas habilidades da BNCC que são apresentadas no livro. 

Ao analisar outros trabalhos disponíveis sobre o tema vacinas, encontrei em 

Soares e Marques (2018) que, de modo geral, notou-se que todos os LD analisados 

contemplam o conteúdo vacinas, sendo encontrado em capítulos pontuais, sendo a 

vacinação, descrita como a principal ação preventiva destinada a população em 

geral. Já no trabalho de Abe (2020) constatou que os doze livros didáticos 

analisados, destinados à disciplina de Ciências do ensino fundamenta, retratam a 
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temática Vacinação, em maior ou menor grau, por meio de uma abordagem 

biológica como prevenção de doenças virais. O trabalho de Razera et al. (1999) 

observou que os livros didáticos apresentaram informações básicas do caráter 

preventivo da vacina, se fazendo presente em todos os conceitos.     

Diante das novas demandas da sociedade tecnológica, se torna essencial 

relacionar temas que envolvem a sociedade como um todo e a utilização da internet 

e seus impactos, de modo geral, todos os livros analisados tratam o tema vacinas 

em relação as fakes news e os movimentos antivacinas. É extremamente 

importante essa abordagem, pois os alunos podem compreender os impactos que 

acarretam para toda a sociedade, em temas que envolvem a coletividade. No 

entanto, poucos livros fizeram uma abordagem imunológica do tema, onde 

explica como as vacinas funcionam no nosso organismo, tampouco abordaram a 

história da ciência e produção de vacinas, ou seja, o contexto histórico também ficou 

de lado em algumas obras. É indispensável os LD abordarem uma linha histórica 

sobre as vacinas, pois pode ser utilizado como instrumento informativo na prevenção 

de doenças que ocorreram e/ou ocorrem ao redor do mundo em diferentes 

momentos ao longo da existência da humanidade (SOARES; MARQUES, 2018). 

Além de promover um processo de compreensão sobre como a ciência atua para a 

produção de novas vacinas.  

As obras devem incentivar uma conexão e contextualização entre o saber 

científico e os conhecimentos prévios dos alunos, sendo que o professor precisa 

atuar como mediador reflexivo no processo de ensino e aprendizagem (SOARES; 

MARQUES, 2018). Sendo assim, não houve muitas questões direcionadas para o 

contexto local em que os estudantes se encontram e poucas informações sobre o 

órgão responsável por disponibilizar as vacinas para a população. Isto é importante, 

tendo em vista que essas informações podem fortalecer ações sociais em pessoas 

que estão em processo de formação, promovendo competências para o cuidado 

com a saúde do corpo (SOARES; MARQUES, 2018). 
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4.5 VACINA E SOCIEDADE  

 

Neste critério busquei analisar como as vacinas estão sendo apresentadas 

nos LD, buscando compreender se são estabelecidas relações com cotidiano, com a 

vivência e realidade social do aluno, bem como com as questões sociais envolvidas 

na vacinação. De forma geral, observei que as obras IA, #NEM, JP, MP e CT 

expõem os riscos ocasionados pelas fake news em relação a não vacinação e os 

impactos para a sociedade.  

Destaco que o VJP além dos riscos ocasionados pelas fake news em relação 

a não vacinação, trata também da importância do PNI para a saúde pública, bem 

como para a população, discute que este é um programa de reconhecimento 

mundial. Graças a esse programa, nós brasileiros temos a disposição diversas 

vacinas de forma gratuita (COSTA, 2003).    

Para o sucesso do PNI foi necessário a participação da população, por meio 
de políticas públicas e campanhas de vacinação, atingindo resultados, na 
perspectiva de imunização, nunca vistos em países de grandes 
diversidades econômicas. O livro trata também dos efeitos das campanhas 
de vacinação para a saúde pública e sociedade, que como dito 
anteriormente foi um fator crucial para imunizar os brasileiros. No Brasil, o 
governo garante ao cidadão o direito de se vacinar, sendo um dos poucos 
países em todo o mundo onde o serviço de saúde é gratuito. Portanto, 
disponibilizando uma complexa estrutura de atendimento em todas as 
regiões do país. (VAMOS JUNTOS PROFE!, 2021, p.96) 

 

A coleção +AEC, além das questões que envolvem as fakes news, discute 

questões acerca da importância da imunidade coletiva, o livro aponta que:  

“É importante lembrar que existem pessoas que não podem receber alguns 
tipos de vacinas, como grávidas, pessoas imunodeprimidas ou com alguma 
condição especial de saúde. Nesses casos, a pessoa passa a ser protegida 
pela imunização coletiva: se as pessoas ao seu redor estão imunizadas, ela 
também estará.” (+AÇÃO NA ESCOLA E COMUNIDADE, 2021, p. 131). 

 

Já o livro DOF traz um contexto histórico nacional, com a revolta da vacina, e 

também sobre o surto de febre amarela que ocorreu em 2016 que desencadeou 

diversas fake news, que geraram desconfiança da população em relação a vacina e 

mortes de macacos que acreditavam ser o vetor da doença.   O livro aponta que 

“Além de muitas pessoas doentes, outros resultados: longas filas nos postos de 

vacinação, boatos sobre a ineficácia da vacina e até a matança de macacos 

silvestres.” (DE OLHO NO FUTURO, 2021, p.94). Sendo assim, podemos concluir 

que muitas pessoas estavam em dívida com a sua carteirinha de vacinação, ou até 
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mesmo, com receio de se vacinar por conta de informações falsas. Para tanto, os 

livros precisam apresentar um contexto histórico sobre o tema, para que os alunos 

assimilem a relevância do assunto para a saúde da população e para que doenças 

que já são consideradas erradicadas não tornem a aparecer (SOARES; MARQUES, 

2018).   

Quando comparo meus resultados aos resultados do trabalho de Abe (2020), 

encontro uma grande diferença de abordagem, os 12 livros analisados por ela 

possuem uma abordagem preventiva de doenças virais, no entanto, nos livros que 

eu analisei, encontro uma abordagem informativa e que busca fazer reflexões 

principalmente relacionadas a fake news. No entanto, a pesquisadora também 

encontrou temas como campanhas de vacinação, a descoberta da vacina, a revolta 

da vacina, e campanhas antivacinas (ABE, 2020), conteúdos e temáticas também 

encontrados nos meus resultados.  

     

4.6 TIPOS DE ATIVIDADES E EXERCÍCIOS DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Busquei verificar as atividades relacionadas às vacinas nos LD, se essas 

atividades são contextualizadas e promovem reflexão acerca do tema para a vida 

dos indivíduos e os impactos para a sociedade como um todo. Analisei se existem 

estímulos ou propostas para o aluno estabelecer contato com a sua situação vacinal 

e de sua família e se há alguma orientação que instigue a aproximação com a 

realidade local. 

O livro VJP traz em todos os tópicos atividades contextualizadas, que 

incentivam a reflexão, pois os alunos devem pesquisar o que são as vacinas e qual 

a importância para o nosso organismo e se já conheceram alguém que ficou doente 

por não ter tomado a vacina. E assim os alunos percebem que não são casos 

isolados e que pode sim ocorrer conosco ou com conhecidos. Um exemplo das 

atividades que compõe o livro aparece na figura 14 a seguir:  
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FIGURA 14 – CAPTURA DE TELA DE ATIVIDADES SOBRE A VACINA DO LIVRO VJP! 

 

FONTE: Vamos Juntos Profe!, 2021, p.89. 

A coleção +AEC traz apenas uma questão que aborda vacina, representada 

na figura 15 abaixo, essa atividade trabalha de forma superficial o tema, podendo 

não causar uma compreensão necessária acerca do tema. Por ser um tema de 

grande relevância, o livro poderia ter abordado de forma mais ampla o conteúdo. 

FIGURA 15 – CAPTURA DE TELA DE ATIVIDADE SOBRE VACINAS NO LIVRO +AEC 

 

FONTE: +Ação na Escola e na Comunidade, 2021, p.132. 
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O livro IA traz algumas questões sobre a vacina, que trabalham tanto o 

contexto histórico, que promove reflexão em relação as fakes news como o exemplo 

da figura 16 a seguir, que traz uma questão sobre o contexto histórico e de receio da 

população sobre a vacinação e logo em sequência pergunta o que motivou a 

população a aceitar a vacinação. 

 

FIGURA 16 – CAPTURA DE TELA DE ATIVIDADE SOBRE VACINAS DO LIVRO IA 

 

FONTE: Identidade em Ação, 2021, p.93. 

 

 

O livro DOF apresenta algumas atividades que abordam a vacinação no 

âmbito da desinformação em relação a febre amarela, ao seu funcionamento 

biológico, em relação ao contexto histórico da revolta da vacina. Apenas nessa 

questão, o livro trabalha temas fundamentais da vacinação, como podemos observar 

na FIGURA 17 em seguida: 

  

FIGURA 17 – CAPTURA DE TELA DE ATIVIDADES SOBRE VACINAS DO LIVRO DOF 

 

FONTE: De Olho no Futuro, 2021, p.95. 
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A obra IP não traz nenhuma atividade relacionada as vacinas.  

#NEM este livro traz uma atividade de pesquisa sobre o tema apresentado na 

figura 18 abaixo, podemos perceber que o assunto é tratado de forma superficial, 

tendo o conteúdo principal as fakes news.  

FIGURA 18 – CAPTURA DE TELA DE ATIVIDADES SOBRE VACINA DO LIVRO #NEM 

 

FONTE: #Novo Ensino Médio, 2021, p.154. 
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A obra JP traz algumas atividades de pesquisa em relação as vacinas e o 

autismo, a importância da vacinação sobre o tema, conforme figura 19 abaixo, é 

interessante o livro abordar a questão da vacina e o autismo, pois de fato, gera 

muita insegurança para a população, visto que muitos, acusam não saber o 

conteúdo das vacinas e dessa forma, relacionam com o surgimento de outras 

doenças. 

FIGURA 19 – CAPTURA DE TELA DE ATIVIDADES SOBRE VACINAS DO LIVRO JP 

 

FONTE: Jovem Protagonista, 2021, p.75. 

 

O livro MP traz em cada etapa atividades reflexivas e de pesquisa sobre o 

tema como a revolta da vacina, sobre a função biológica das vacinas, sobre a 

importância de se vacinar para a população como exemplo a figura 20 a seguir nos 

mostra. O mais interessante é o fato de o livro trazer atividades em todos os 

conteúdos tratados, auxiliando em uma compreensão mais ampla do tema. 

 

FIGURA 20 – CAPTURA DE TELA DE ATIVIDADE SOBRE VACINAS DO LIVRO MP 

 

FONTE: Moderna em Projetos, 2021 p.68. 
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CT este livro apresenta em cada etapa atividades reflexivas e de pesquisa 

sobre o tema como o funcionamento biológico das vacinas, como as vacinas são 

produzidas, a relação entre vacinas e autismo e qual órgão é responsável pelo 

fornecimento de vacinas como observamos na figura 21: 

 

FIGURA 21 – CAPTURA DE TELA DE ATIVIDADES DE VACINAS DO LIVRO CT 

 

FONTE: Conhecer e transformar, 2021, p.84. 

 

 

Diante de uma sociedade heterogênea, que apresenta múltiplas 

características, espera-se que as diversas áreas de ensino criem novas perspectivas 

de abordagens para o desenvolvimento de elementos fundamentais para a formação 

de cidadãos críticos e reflexivos (SOARES; MARQUES, 2018). Os autores 

Bartelmebs, Venturi e Sousa (2021), apontam que com a popularização tecnológica 

e o mundo conectado, não há mais como existir um ensino informacional, centrado 

na memorização de termos científicos, conceituações técnicas ou fórmulas 

complexas que são ensinadas de forma descontextualizada com a realidade e 

desvinculado do fazer científico.    

Podemos observar essa contextualização com a realidade, incentivada a 

partir das atividades no tema vacina nos livros didáticos, especialmente quando 

atividades solicitam que os sujeitos recorram às suas carteiras de vacinação, ou 

observem seu entorno. Assim, como as atividades recorrem a um apanhado 

histórico para compreensão da necessidade e importância do tema. Ademais, os 

livros possuem pouco conteúdo imunológico sobre o assunto, o que também 

apresenta aspectos negativos, mas as atividades podem suprir esta deficiência, visto 

que elas não buscam a memorização, mas, sim a compreensão da temática.  
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4.7 PESQUISA EM FONTES CONFIÁVEIS 

 

Neste critério analisei se o livro didático incentiva o uso de outros meios de 

busca sobre o tema vacinas, como: vídeos, artigos científicos, filmes, livros 

especializados, dentre outras fontes confiáveis de consulta. A disposição de fontes 

confiáveis é importante, pois dessa forma, auxilia na detecção de outras fontes 

confiáveis, quando fizer uma pesquisa individual. Assim, pode auxiliar com o 

processo de alfabetização científica e midiática dos indivíduos, colaborando para 

uma formação de cidadãos reflexivos e críticos.  

De modo geral, a maioria dos livros didáticos incentiva a pesquisa além da 

sala de aula, trazendo sites, vídeo, atividades, artigos científicos, imagens, filmes. 

Os livros IP e +AEC só apresentam as fontes de onde retiraram as informações que 

estão utilizando para o conteúdo. Como exemplo de alguns livros temos as figuras 

(22, 23 e 23) a seguir:  

FIGURA 22 – CAPTURA DE TELA DE FONTES CONFIÁVEIS DO LIVRO CT 

 

FONTE: Conhecer e Transformar, 2021, p.85. 
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FIGURA 23 – CAPTURA DE TELA DE FONTES CONVIÁVEIS DO LIVRO VJP! 

 

FONTE: Vamos Juntos Profe!, 2021, p.91. 
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FIGURA 23 – CAPTURA DE TELA DE FONTES CONFIÁVEIS DO LIVRO IA  

 

FONTE: Identidade em ação, 2021, p.111. 

Acredito que esta etapa de incentivo e proposta de pesquisas em outras 

fontes ficará a cargo da mediação do professor. No entanto, é importante destacar 

que se trata de uma proposta de trabalho em projetos integradores, que se 

pretendem interdisciplinares. Portanto o docente precisará de formação para tal 

mediação, visto que sua formação inicial, via de regra, não contemplou esta forma 

de trabalho ao qual se propõem os novos LD e o novo ensino médio.  

 

4.8 ORIENTAÇÕES AO DOCENTE 

 

Por fim, nas orientações ao docente, investiguei como as vacinas são 

apresentadas nessa categoria do livro do professor. Todos os livros trouxeram 

orientações ao docente para trabalhar o tema vacinas, como realizar as atividades, 
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as pesquisas e incentivá-los a buscar outras fontes. Entretanto, alguns livros 

literalmente passam uma “receita” pronta para os professores seguirem, e isso pode 

resultar na utilização do LD como único material didático utilizado em sala, e muitas 

vezes esse material não compreende todos os conteúdos ou possui informações 

descontextualizadas, além de não apresentar conteúdos importantes sobre 

imunologia.  

Outros LD trazem, além das orientações, outras fontes de busca para os 

professores complementarem o conteúdo. Alguns exemplos podem ser vistos nas 

figuras 24 e 25, onde constam textos orientativos e informacionais ao docente e na 

figura 26, onde podemos observar a “receita”, com as perguntas a serem feitas aos 

alunos.  

 

 

FIGURA 24 – CAPTURA DE TELA DE ORIENTAÇÕES AO DOCENTE DO LIVRO DOF 

 

FONTE: De Olho no Futuro, 2021, p.266. 
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FIGURA 25 – CAPTURA DE TELA DE ORIENTAÇÕE AO DOCENTE DO LIVRO #NEM 

 

FONTE: #Novo Ensino Médio, 2021, p.193. 

 

FIGURA 26 – CAPTURA DE TELA DE ORIENTAÇÕES AO DOCENTE DO LIVRO JP 

 

FONTE: Jovem Protagonista, 2021, p. 64. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como mencionei em minha introdução, minhas inquietações e indagações 

eram em relação a como o tema vacinas é proposto nos novos livros didáticos da 

área de Ciências da Natureza?  

De maneira geral, a inserção do conteúdo vacinas foi efetivo, os livros 

utilizaram informações de fontes confiáveis, não havendo erros conceituais. A 

linguagem utilizada nos textos é clara e objetiva. Na maioria dos casos a pesquisa 

foi incentivada, principalmente no âmbito das fake news, algo que possui extrema 

relevância no contexto atual, onde lidamos com notícias falsas, inclusive sobre 

vacinas, devido a pandemia e o aumento na utilização da tecnologia para 

informação. Os livros apresentaram informações científicas coerentes o que auxilia 

na alfabetização científica.  

Em dois livros não houve qualquer assunto relacionado às vacinas, estando 

presente apenas nas habilidades da BNCC, que são apresentadas no início do livro. 

Entretanto, a abordagem presentes nos outros livros foram interessantes, 

contextualizadas e interdisciplinares, objetivando que os alunos compreendam e 

reflitam sobre o tema proposto.  

Apenas dois livros tratam sobre o funcionamento biológico das vacinas, um 

tema de extrema relevância. Precisamos compreender que o que mais causa receio 

na população é justamente não compreender a fabricação e o modo de ação das 

vacinas. Portanto este conteúdo deveria ser o pilar da abordagem em todas as obras 

didáticas.  

Outro ponto a se destacar é que apenas um livro apresentou o PNI, que é o 

programa que disponibiliza as campanhas de vacinação e organiza todas as 

estratégias de vacinação, ou seja, trata-se de uma política pública importante. A 

carteira de vacinação foi apresentada em apenas dois livros, sendo um resultado 

alarmante, pois muitos alunos nem sabem sobre sua existência e muito menos se 

está em dia com as vacinas. 

As imagens quando presentes estão sempre em relação com o texto que as 

acompanha, sendo bastante utilizada para repostar as questões de fake news, 

apresentar campanhas de vacinação, gráficos sobre a situação de determinadas 

doenças. Geralmente, as imagens possuem fonte, bem como os fragmentos de 

artigos científicos, matérias de jornais e revistas também, a maioria dos LD além de 
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apresentar as fontes que retirou os conteúdos, disponibilizou fontes adicionais de 

pesquisa, como: filmes, artigos científicos, matérias de jornais e revistas e sites de 

órgãos públicos.  

O tema foi bastante relacionado com a sociedade, tendo em vista as fakes 

news, que ganharam destaque na abordagem dos livros, visto que acarretam 

problemas coletivos e que precisam ser trabalhados e desenvolvidos em prol de um 

processo de alfabetização científica e midiática. Além de permitirem a 

contextualização com assuntos acessados em seu cotidiano. Alguns livros 

estimulam maior interação entre estudantes e família, incentivando que os alunos 

conheçam a própria situação vacinal, como também de sua família, criando uma 

relação com o cotidiano e com o local dos alunos.      

Em se tratando de abordagem de Educação em Saúde (ES), de modo geral, 

podemos observar potencialidades para uma abordagem sob uma Perspectiva 

Pedagógica, pois buscam a promoção do conhecimento por meio da pesquisa, da 

reflexão e do desenvolvimento do pensamento autônomo, visando a construção de 

conhecimentos sobre saúde (VENTURI, 2018). Perspectiva que contribui para a 

formação cidadã, para que assim haja uma transformação social dos indivíduos 

envolvidos no processo (SANTOS et al., 2017).  Lembrando que a ES deve ser 

capaz de ajudar os indivíduos em suas escolhas, de modo responsável, esclarecida 

e justa acerca de suas atitudes e comportamentos que impactam na saúde coletiva 

(VENTURI, 2013), além de compreender as consequências para a sociedade. No 

entanto, não se pode abdicar do conhecimento científico acerca dos processos 

biológicos e de funcionamento das vacinas, como fazem alguns livros.    

Desenvolver o conteúdo dessa maneira contribui para o processo de 

alfabetização científica, pois auxilia na formação para a cidadania por meio do 

entendimento da realidade social, possibilitando a atuação na sociedade (MOHR et 

al., 2019). Consequentemente, os alunos poderão perceber que os variados temas 

estão entrelaçados com a realidade e que se modificam por meio dela, além de 

compreenderem os conceitos biológicos, de modo que eles estejam habilitados (ou 

formados) para utilizar estes conhecimentos no seu cotidiano (GOMES, 2018)       

Deste modo, acredito que algumas adequações poderiam ser repensadas, 

como a inserção de conteúdos imunológicos, sobre o PNI, carteira de vacinação, a 

fabricação desses imunizantes e suas relações com a produção de conhecimento 

científico. Tudo isso para o esclarecimento de questões que podem gerar 
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dificuldades no futuro. Ademais, considero coerente o conteúdo que os LD trazem, 

destacando o VJP, MP e IA, que se mostram excelentes obras em que pese a 

temática envolvendo as vacinas, pois demonstram-se completas e contextualizadas. 

Já os livros SP e PE, devem ser rejeitados pelos docentes visto suas deficiências 

quando o conteúdo/ temática é vacina. 
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