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RESUMO

Em sua rotina de trabalho os professores necessitam de instrumentos de apoio para elaboração e execução de suas aulas, assim como os alunos precisam de um material de

qualidade para seu estudo. Visando suprir essa necessidade e tendo como base os processos de ensino/aprendizagem, adota-se nas escolas o livro didático (LD), um material

pedagógico com embasamento científico. Porém, muitas vezes esses livros não contemplam as especificidades regionais, deixando de abordar assuntos importantes para a

população. O presente trabalho de conclusão de curso apresenta uma investigação em LD de ciências do 7º ano do ensino fundamental, adotados pela rede municipal de

Ibirité-MG, da lista de escolha do Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD) 2014, sobre o conteúdo de leishmaniose, uma doença endêmica na cidade, e as principais

protozooses mais predominantes no Brasil. Procuramos estabelecer um comparativo entre os conteúdos, mostrando a importância do estudo da doença endêmica da região para

a prevenção individual e coletiva da população. Dos vinte livros adotados pelo PNLD 2014, sete são usados em Ibirité e, nestes, foi realizada a investigação de aspectos como:

presença/ausência das protozooses, forma de transmissão, sintomas, diagnósticos, profilaxia, ilustrações e atividades. Como resultado observou-se que os LD apresentam pouco

sobre o conteúdo pesquisado, tendo a leishmaniose visceral abordada em apenas um LD e a leishmaniose tegumentar em quatro obras. O conteúdo, quando abordado, é

incompleto e o capítulo sobre protozooses enfatiza mais doenças como malária, giardíase, amebíase e doença de Chagas. Diante da precariedade do assunto nos LD e da

necessidade do mesmo de ser abordado, o trabalho apresenta um tópico modelo, onde é exposto o conteúdo sobre leishmaniose com todos os critérios da investigação e as

ilustrações do vetor e ciclo da doença. Pretendemos evidenciar a importância do conteúdo e uma maneira possível de trabalha-lo com alunos da educação básica.
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