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Um dos grandes avanços da biotecnologia associada à medicina foi o 
desenvolvimento da vacinação. Os livros didáticos são uma fonte limitada e 
impressa do tema vacinação e de outros assuntos os quais os estudantes têm 
acesso. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi analisar de modo 
comparativo o conceito presente nos livros didáticos do segundo ano do ensino 
médio a respeito da imunidade ativa com ênfase na vacinação. Foram 
analisados seis livros didáticos implementados pelo Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD), sendo observados, em cada livro, os seguintes 
parâmetros: Ano de edição, imagens ilustrativas, conceitos e indicação de 
fontes complementares. O ano de edição variou de 2004 a 2013. As obras 
apresentam boas ilustrações diferenciando bem os tipos de imunização, porém 
apresentam o conteúdo escasso e reduzido sobre vacinação. Apenas as obras 
mais antigas dão ênfase aos tipos de vacinação e seus benefícios. A obra 
“Biologia Hoje os seres vivos” de Sergio Linhares e Fernando Gewandsznajder 
(2013) adotada pelo PNLD 2015 para o ensino da biologia do 2ª ano do ensino 
médio apresenta falta de padronização dos capítulos, sendo abordado o 
assunto de vacinação apenas no conteúdo de vírus. O mesmo não apresenta 
informações complementares. A falta de conteúdo contextualizado e as 
discussões sobre o assunto é outra problemática presente na maioria das 
obras. Isso leva a uma limitação de conhecimento do alunado, formando 
indivíduos não críticos, mas sim treinados, incapazes de associar sua realidade 
as reais possibilidades disponíveis atualmente. Os assuntos relacionados ao 
sistema imunitário precisão ser abordados de forma mais ampla contribuindo 
para uma aprendizagem significativa e o olhar crítico do estudante.  
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