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RESUMO  
Os livros didáticos são importantes ferramentas para construção do processo de ensino 
aprendizagem. Diante de tal premissa, foi analisado o tópico “Bactérias” de três edições 
de livros adotados no ensino médio de escolas públicas sobre os conteúdos de 
Microbiologia. Os livros em questão foram denominados A,B, C, os quais trouxeram 
distintas abordagens, sendo levados em consideração os aspectos de linguagem, 
adequação ao conteúdo 
contextualização. Por fim, foi possível constatar que o livro C é o mais adequado no 
ensino de bacteriologia. 
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INTRODUÇÃO 

Os livros didáticos são ferramentas importantes para o professor em sala de aula, 
pois auxiliam os alunos a buscarem mais conhecimento ao trazerem imagens, conexões 
durante o seu texto para que os discentes consigam entender os conceitos técnicos e 
aplicá-los no seu dia a dia, ajudando na melhor compreensão do conteúdo. 

Diante disso, o minucioso estudo dos materiais utilizados para práticas docentes 
envolvendo bacteriologia faz
deste tópico  na realidade do discente, sendo, por exemplo, a área econômica e de saúde 
pública.  

O presente trabalho justifica
dos materiais didáticos, estes podem acarretar graves danos no processo de ensino
aprendizagem, pois a teoria é fundamentada por ele. 
 
 METODOLOGIA 

Três livros didáticos adotados nas escolas públicas brasileiras foram analisados, 
com os seguintes quesitos: (I) Introdução aos conteúdos de Bactérias;(II) Linguagem, 
ou seja, a forma como o conteúdo de bacteriol
é de fácil compreensão para o êxito do processo de ensino
Imagens, isto é, se as imagens utilizadas nos três livros complementam as informações, 
não as contradizem, tal como sua qualidade e in

Para análise da categoria (I), Introdução aos conteúdos de Bacteriologia, será 
analisado se a matéria é disposta de uma forma que possibilite ao discente, ao final da 
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leitura, a sistematização de todo o conteúdo de forma crítica. Do ponto de vis
Linguagem, será observado o uso formal da língua portuguesa e coerência científica, e, 
por fim, (III) Imagens, qualidade da imagem; relação texto X imagem e imagem X 
legenda. Será realizada, para a presente pesquisa, a metodologia de análise doc
a qual, de acordo com Kripka, Scheller e Bonotto (2015), dá
documentos que apresentem ideias comuns, em áreas do conhecimento variadas.

. 
 
3 RESULTADOS E DISCU

O primeiro analisado, Livro A, t
diferentes morfologias das bactérias, bem como sua aplicabilidade, tais como 
farmacológico e industrial, com uma linguagem eficiente ao público do 
sem excessivos termos técnicos. Foi possível observar um aprofundamento 
de coloração de Gram, entretanto sem utilização de muitos recursos visuais para 
contextualização, apenas com desenhos ilustrativos, observando
Pontua-se também que o material élivre de erros ortográficos 

No que tange ao segundo livro analisado, Livro B, notou
conteúdo de bacteriologia juntamente ao de virologia, fazendo uma contextualização 
inicial com a influência social (a transmissão de doenças) e econômica (pro
cerveja e queijos, em bactérias) e, em bactérias, citou a estrutura “Parede Celular”, mas, 
diferentemente do Livro A, não destacou a importância do método de coloração de 
Gram. Do ponto de vista das imagens, houve um número ínfimo para recursos de 
contextualização, sendo, as ut

Outrossim, observa
introdução, mostrando ao discente a importância de lavar as mãos antes das refeições, a 
fim de prevenir doenças causadas por bac
ações quimiossintetizantes e fermentativas das bactérias. 

Ainda, levou em consideração, por meio de imagens esquemáticas, os diferentes 
tipos morfológicos das bactérias, a sua principal estrutura (Parede Celula
diferentemente do “Livro A” 
coloração de Gram. Por fim, no tópico que abordou doenças bacterianas, ilustrou com 
imagens de microscopia as bactérias 

Segundo Carneiro, Santos e Mól
tecnológicos vivenciados nos últimos tempos, o livro didático ainda possui uma grande 
representatividade no meio escolar, sendo o recurso mais utilizado no ensino. Ainda, 
nota-se que muitos professores, infelizmen
didáticos, assumindo tudo que nele está presente como verdade absoluta, o que faz com 
que seja usado de maneira ingênua (BRANDÃO, 2014).

Diante disso, faz-se necessário a consolidação de um material didático livro de 
erros, que traga interessantes informações aos discentes, bem como conteúdo cientifico 
coerente.  

A exploração do aspecto lúdico pode se tornar uma técnica facilitadora na 
elaboração de conceitos, no reforço de conteúdo, na sociabilidade entre os alunos, na 
criatividade e no espírito de competição e cooperação, tornando esse processo 
transparente, ao ponto que o domínio sobre os objetivos pr
assegurado, enfatizando a importância do livro didático 
corrobora com o presente trabalho. 
 

leitura, a sistematização de todo o conteúdo de forma crítica. Do ponto de vis
Linguagem, será observado o uso formal da língua portuguesa e coerência científica, e, 
por fim, (III) Imagens, qualidade da imagem; relação texto X imagem e imagem X 
legenda. Será realizada, para a presente pesquisa, a metodologia de análise doc
a qual, de acordo com Kripka, Scheller e Bonotto (2015), dá-se pela comparação de 
documentos que apresentem ideias comuns, em áreas do conhecimento variadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O primeiro analisado, Livro A, trouxe uma introdução eficiente, evidenciando as 

diferentes morfologias das bactérias, bem como sua aplicabilidade, tais como 
farmacológico e industrial, com uma linguagem eficiente ao público do 
sem excessivos termos técnicos. Foi possível observar um aprofundamento 

entretanto sem utilização de muitos recursos visuais para 
contextualização, apenas com desenhos ilustrativos, observando-se assim uma falha. 

também que o material élivre de erros ortográficos ou científicos.
tange ao segundo livro analisado, Livro B, notou-se elaboração do 

conteúdo de bacteriologia juntamente ao de virologia, fazendo uma contextualização 
inicial com a influência social (a transmissão de doenças) e econômica (pro

actérias) e, em bactérias, citou a estrutura “Parede Celular”, mas, 
diferentemente do Livro A, não destacou a importância do método de coloração de 
Gram. Do ponto de vista das imagens, houve um número ínfimo para recursos de 
contextualização, sendo, as utilizadas, desenhos esquemáticos e não de microscopia.

Outrossim, observando o terceiro livro, Livro C, teve-se uma interessante 
introdução, mostrando ao discente a importância de lavar as mãos antes das refeições, a 
fim de prevenir doenças causadas por bactérias, bem como contextualizou revelando as 
ações quimiossintetizantes e fermentativas das bactérias.  

Ainda, levou em consideração, por meio de imagens esquemáticas, os diferentes 
tipos morfológicos das bactérias, a sua principal estrutura (Parede Celula
diferentemente do “Livro A” e comparando ao “Livro B”, revelou o método de 
coloração de Gram. Por fim, no tópico que abordou doenças bacterianas, ilustrou com 
imagens de microscopia as bactérias causadoras de cada. 

Segundo Carneiro, Santos e Mól (2005), apesar dos grandes avanços 
tecnológicos vivenciados nos últimos tempos, o livro didático ainda possui uma grande 
representatividade no meio escolar, sendo o recurso mais utilizado no ensino. Ainda, 

se que muitos professores, infelizmente, deixam ser dominados pelos
, assumindo tudo que nele está presente como verdade absoluta, o que faz com 

que seja usado de maneira ingênua (BRANDÃO, 2014). 
se necessário a consolidação de um material didático livro de 

ue traga interessantes informações aos discentes, bem como conteúdo cientifico 

A exploração do aspecto lúdico pode se tornar uma técnica facilitadora na 
elaboração de conceitos, no reforço de conteúdo, na sociabilidade entre os alunos, na 
criatividade e no espírito de competição e cooperação, tornando esse processo 
transparente, ao ponto que o domínio sobre os objetivos propostos na obra seja 
assegurado, enfatizando a importância do livro didático (FIALHO, 2007, p. 16

o presente trabalho.  

 
leitura, a sistematização de todo o conteúdo de forma crítica. Do ponto de vista da (II) 
Linguagem, será observado o uso formal da língua portuguesa e coerência científica, e, 
por fim, (III) Imagens, qualidade da imagem; relação texto X imagem e imagem X 
legenda. Será realizada, para a presente pesquisa, a metodologia de análise documental, 

se pela comparação de 
documentos que apresentem ideias comuns, em áreas do conhecimento variadas. 

e, evidenciando as 
diferentes morfologias das bactérias, bem como sua aplicabilidade, tais como uso 
farmacológico e industrial, com uma linguagem eficiente ao público do ensino médio, 
sem excessivos termos técnicos. Foi possível observar um aprofundamento no método 

entretanto sem utilização de muitos recursos visuais para 
se assim uma falha. 

ou científicos. 
se elaboração do 

conteúdo de bacteriologia juntamente ao de virologia, fazendo uma contextualização 
inicial com a influência social (a transmissão de doenças) e econômica (produção de 

actérias) e, em bactérias, citou a estrutura “Parede Celular”, mas, 
diferentemente do Livro A, não destacou a importância do método de coloração de 
Gram. Do ponto de vista das imagens, houve um número ínfimo para recursos de 

ilizadas, desenhos esquemáticos e não de microscopia. 
uma interessante 

introdução, mostrando ao discente a importância de lavar as mãos antes das refeições, a 
térias, bem como contextualizou revelando as 

Ainda, levou em consideração, por meio de imagens esquemáticas, os diferentes 
tipos morfológicos das bactérias, a sua principal estrutura (Parede Celular), e, 

ao “Livro B”, revelou o método de 
coloração de Gram. Por fim, no tópico que abordou doenças bacterianas, ilustrou com 

(2005), apesar dos grandes avanços 
tecnológicos vivenciados nos últimos tempos, o livro didático ainda possui uma grande 
representatividade no meio escolar, sendo o recurso mais utilizado no ensino. Ainda, 

xam ser dominados pelos livros 
, assumindo tudo que nele está presente como verdade absoluta, o que faz com 

se necessário a consolidação de um material didático livro de 
ue traga interessantes informações aos discentes, bem como conteúdo cientifico 

A exploração do aspecto lúdico pode se tornar uma técnica facilitadora na 
elaboração de conceitos, no reforço de conteúdo, na sociabilidade entre os alunos, na 
criatividade e no espírito de competição e cooperação, tornando esse processo 

opostos na obra seja 
(FIALHO, 2007, p. 16), o que 



CONCLUSÃO 
 Diante dos dados elencados, o Livro C revelou
linguagem utilizada, dos recursos visuais bem definidos, com imagens de micro
bem como conteúdo coeso, 
comparativa sobre o tópico “Bactérias”, recomenda
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