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RESUMO 

 

A biologia, enquanto componente curricular do ensino médio, configura-se como uma 

disciplina de relevada importância, seja para uma melhor compreensão de fenômenos 

naturais, seja para a formação de uma visão crítica da realidade. Todavia, a forma como a 

disciplina se apresenta ao aluno depende muitas vezes das práticas pedagógicas utilizadas 

pelo professor. Nesse contexto, os recursos didáticos podem constituir ferramentas 

importantes para a prática docente, facilitando a compreensão de diversos conteúdos bem 

como tornando a disciplina mais próxima da realidade do educando e, portanto, mais 

convidativa durante o processo de ensino-aprendizagem. Esse trabalho teve por objetivo 

elaborar, como recurso didático a ser utilizado em sala de aula, uma cartilha informativa e 

ilustrada, utilizando o gênero de história em quadrinhos, para abordar de forma 

interdisciplinar o tema Leishmaniose Visceral, uma doença de relevada importância em saúde 

pública no estado do Ceará. Durante a prática docente sobre essa doença foi utilizada uma 

metodologia de natureza aplicada, do tipo descritivo, tendo como público-alvo 46 alunos de 

ensino médio de uma instituição pública de ensino do estado do Ceará. Com o intuito de 

verificar o recurso didático, foram aplicados aos discentes questionários avaliativos (testes), 

antes e após o uso da cartilha em sala de aula. Os dados obtidos foram analisados numa 

abordagem quali-quantitativa, sendo categorizados e consolidados segundo análise de 

conteúdo de Bardin. As observações do aumento do interesse dos alunos durante a leitura da 

história em quadrinhos presentes na cartilha e a análise dos resultados obtidos a partir dos 

testes avaliativos, sugeriram que, durante o processo de ensino-aprendizagem, a cartilha 

ilustrada facilitou a compreensão dos educandos sobre a Leishmaniose visceral e o seus 

aspectos socioambientais. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Cartilha ilustrada. História em quadrinhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Biology, as a high school curricular component, is a discipline of outstanding importance, 

whether for a better understanding of natural phenomena or for the formation of a critical 

view of reality. However, the way the discipline presents itself to the student often depends on 

the pedagogical practices used by the teacher. In this context, didactic resources can be 

important tools for teaching practice, facilitating the understanding of diverse contents as well 

as making the discipline closer to the reality of the learner and therefore more inviting during 

the teaching-learning process. The objective of this work was to elaborate, as a didactic 

resource to be used in the classroom, an informative and illustrated booklet, using the genre of 

comic book, to approach the interdisciplinary form of the theme Visceral Leishmaniasis, a 

disease of relevance in public health in the state of Ceará. During the teaching practice on this 

disease, a descriptive methodology was applied, having as target audience 46 high school 

students from a public educational institution in the state of Ceará. In order to verify the 

didactic resource, students were given evaluative questionnaires (tests), before and after the 

use of the booklet in the classroom. The obtained data were analyzed in a qualitative and 

quantitative approach, being categorized and consolidated according to Bardin content 

analysis. Observations of the increased interest of students during the reading of the comic 

book present in the booklet and the analysis of the results obtained from the evaluative tests, 

suggested that, during the teaching-learning process, the illustrated booklet facilitated the 

understanding of the students about visceral leishmaniasis and its social and environmental 

aspects. 

 

Keywords: Teaching-learning. Illustrated booklet. Comic book. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os documentos norteadores dos currículos no ensino médio como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e, mais recentemente, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), caracterizam a Biologia como uma disciplina 

importante para a formação do conhecimento científico no aluno (BRASIL, 1999, 2019). Os 

PCNEM sugerem que os conteúdos abordados na disciplina de Biologia devem ser ensinados 

objetivando alcançar no aluno, durante o processo de ensino-aprendizagem, diversas 

competências e habilidades (KRASILCHIK, 2008). A biologia, assim como as demais 

disciplinas que compõem as chamadas Ciências da Natureza, é uma área do conhecimento 

humano com nomenclatura própria, incluindo diversos termos específicos de origem grega e 

latina, de difícil compreensão por parte do educando (MAYR, 1988).  Nesse contexto, alguns 

autores falam sobre a necessidade de proporcionar uma renovação no ensino de Ciências, de 

tal modo que possa proporcionar ao aluno da educação básica, uma apropriação adequada dos 

termos técnicos, possibilitando que o estudante possa articular a nomenclatura e a simbologia 

científica com os problemas cotidianos de modo integrado e crítico e não apenas uma simples 

memorização de termos e definições (CACHAPUZ et al., 2005). 

Nessa perspectiva, o processo contínuo de aprendizagem e construção do 

conhecimento biológico necessário aos estudantes, enquanto indivíduos inseridos na 

sociedade contemporânea, deve proporcionar uma alfabetização que, segundo Krasilchik 

(2008), se dá em vários níveis: nominal, funcional, estrutural e multidimensional, sendo os 

dois primeiros caracterizados pelo simples reconhecimento dos termos científicos ao passo 

que os dois últimos, quando alcançados, possibilitam a elaboração de explicações 

contextualizadas e críticas acerca de fenômenos biológicos assim como relacionar os saberes 

pertinentes aos conteúdos de biologia com o de outras disciplinas, envolvendo situações-

problema do cotidiano. 

Tendo por objetivo básico o estudo científico da vida, o ensino de biologia deve 

proporcionar ao aluno uma melhor compreensão dos fenômenos naturais, incluindo aqueles 

relacionados aos seres vivos, saúde e meio ambiente. Nesse contexto, se faz necessária uma 

abordagem didática que permita não só a facilitação da compreensão dos termos e conceitos 

biológicos, mas também a construção de uma visão crítica por parte do aluno, permitindo a 

tomada responsável e consciente de decisões sobre os mais diversos assuntos (KRASILCHIK, 

2008). 
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O ensino de biologia envolve a explicação de temas complexos e que dialogam 

com diversas áreas do conhecimento, como pode ser exemplificado no caso do estudo das 

parasitoses humanas. De acordo com Luz et al. (2003), a compreensão de assuntos 

relacionados às doenças transmissíveis envolve articulação de diversos conhecimentos como: 

biologia dos agentes etiológicos, seus vetores biológicos e das medidas profiláticas 

adequadas, bem como a articulação desses conhecimentos biológicos, tradicionalmente 

adquiridos em sala de aula, com a interpretação de gráficos matemáticos e a influência de 

aspectos sociais e culturais, numa visão interdisciplinar. 

A adoção de diversas medidas preventivas adequadas para doenças parasitárias 

encontra dificuldades causadas, muitas vezes, pelo conhecimento insuficiente por parte da 

população (BORGES et al., 2008). No caso específico das doenças transmitidas por vetores 

essas dificuldades são comuns na prática docente, uma vez que os aspectos taxonômicos, ciclo 

biológico do parasita e medidas profiláticas envolvem tanto o agente causal quanto seus 

possíveis transmissores. Para Luz et al.(2003) é principalmente a partir da compreensão das 

interações entre ambos os organismos (agente causal e vetor) que se pode estabelecer a 

compreensão dessas doenças e consequentemente a tomada consciente de decisões por parte 

dos alunos enquanto agentes sociais. Segundo Schall, França e Margonari (2011), outro 

importante entrave reside no fato de que os textos informativos de nível médio, 

tradicionalmente disponíveis aos estudantes, se encontram com informações inadequadas ou 

mesmo com erros conceituais elementares relacionados às parasitoses, como a Leishmaniose 

Visceral (LV). 

Considerando a Leishmaniose Visceral como uma parasitose de alta prevalência 

no estado do Ceará (BEVILAQUA et al, 2017) e, consciente da  importância da educação 

escolar e do ensino de biologia na formação de cidadãos conscientes do seu do impacto social 

de  suas decisões e ações, este projeto elaborou um recurso didático na foram de cartilha 

ilustrada, utilizando textos multimodais, sendo o principal deles uma história em quadrinhos 

sobre a LV. O produto didático foi aplicado em turmas de uma instituição pública de ensino 

do estado do Ceará visando a compreensão científica, ambiental, cultural e social da LV numa 

perspectiva interdisciplinar.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Elaborar, como recurso didático a ser utilizado em sala de aula, uma cartilha 

informativa e ilustrada, utilizando o gênero de história em quadrinhos, para abordar de forma 

interdisciplinar o tema Leishmaniose Visceral. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

a) Realizar a confecção de um texto narrativo ilustrado que promova uma 

articulação entre os saberes, abordando aspectos parasitológicos, ambientais, 

culturais e sociais da Leishmaniose Visceral; 

b) Elaborar diálogos, durante a construção da história em quadrinhos, que 

contenham conteúdo científico expostos de forma clara e atrativa ao aluno de 

ensino médio; 

c) Produzir ilustrações informativas, objetivas e de fácil interpretação pelo 

estudante de biologia; 

d) Avaliar a repercussão do uso da cartilha ilustrada no processo de ensino-

aprendizagem. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 O PENSAMENTO COMPLEXO 

 

O ensino de Biologia, assim como das demais disciplinas da área das Ciências da 

Natureza, encontra-se, por vezes, fragmentado e com seus objetos de estudo distante de seus 

contextos. Essa abordagem tradicional proporciona dificuldades ao ensino de Ciências de um 

modo geral, uma vez que os assuntos se apresentam desconexos e sem diálogo com outras 

áreas do conhecimento (MORIN, 2015). Em oposição ao formato fracionado, proposto pelo 

ensino tradicional de Ciências, se apresenta o chamado Pensamento Complexo defendido por 

Edgar Morin, segundo o qual o pensamento científico deve permitir a conexão entre assuntos, 

que por vezes se apresentam separados, possibilitando uma melhor compreensão do conjunto 

do qual fazem parte o objeto de estudo e seu contexto (MORIN, 2015).  

Finatti e Pechliye (2015) falam que a teoria da complexidade pode ser 

compreendida como sendo um conjunto de ideias que sugere uma integração dos conceitos 

tradicionalmente fragmentados, tendo como alvo de estudo os chamados sistemas complexos, 

sendo estes formados por elementos intimamente relacionados constituindo uma unidade com 

características próprias. Uma vez que os conteúdos de ciências são abordados 

tradicionalmente de forma fracionada, o pensamento complexo propõe uma aproximação 

entre as disciplinas, interdisciplinaridade, como alternativa ao modelo tipicamente encontrado 

na educação básica: 

 

O sistema educacional atual fragmenta os conteúdos, e não permite que os alunos 

criem relações entre o que foi aprendido em disciplinas diferentes. Uma forma de 

vencer esse desafio se dá a partir da interdisciplinaridade, defendida por Morin [3]. 

A interdisciplinaridade representa a integração entre os conhecimentos, não só entre 

disciplinas diferentes, mas também entre o conhecimento do senso comum e o 

conhecimento científico. Essa integração de elementos de áreas distintas é realizada 

para a resolução de problemas em comum, de forma que diferentes abordagens são 

contempladas (FINATTI; PECHLIYE, 2015, p.1). 

 

Segundo Martinazzo e Dresch (2016), promover a religação entre saberes nas 

diferentes situações de aprendizagem é uma instigante diretriz para a função do educador. 

Sendo relevante ressaltar que o pensamento complexo não condena as disciplinas de modo a 

determinar que não existam. De acordo com Morin (2015), as disciplinas podem coexistir 

concomitantemente abertas e fechadas, num relacionamento dinâmico, promovendo um 

conhecimento construído em movimento, segundo o qual o todo e suas partes componentes 

possam ser percebidos:  
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A complexidade surge, é verdade, lá onde o pensamento simplificador falha, mas ela 

integra em si tudo o que põe ordem, clareza, distinção, precisão no conhecimento. 

Enquanto o pensamento simplificador desintegra a complexidade do real, o 

pensamento complexo integra o mais possível os modos simplificadores de pensar, 

mas recusa as consequências mutiladoras, redutoras, unidimensionais e finalmente 

ofuscantes de uma simplificação que se considera reflexo do que há de real na 

realidade (MORIN, 2015, p. 6). 

 

Entretanto, apesar de não condenar totalmente uma visão simplificadora e 

reducionista, Morin chama atenção para as distorções provocadas por esse tipo de 

pensamento. O modo de enxergar a realidade e, portanto, seus fenômenos, de modo 

fragmentado acabam por causar distorções que se refletem na incompreensão adequada dos 

problemas analisados: 

 

Meu propósito aqui não é numerar os “mandamentos” do pensamento complexo que 

tentei apresentar. É sensibilizar para as enormes carências de nosso pensamento, e 

compreender que um pensamento mutilador conduz necessariamente a ações 

mutilantes. É tomar conhecimento da patologia contemporânea do pensamento 

(MORIN, 2015, p.15). 

 

Essa patologia do saber é definida, segundo Morin, como a “inteligência cega” 

que pode ser compreendida como a incapacidade de reconhecer a complexidade da realidade, 

com seus diversos aspectos conectados que influenciam uns aos outros. A Biologia é uma 

ciência com diversas áreas e subáreas que se conectam e dialogam entre si e com outras 

ciências como a Matemática, a Química e Física (CAMPELL; REECE, 2010). Nessa 

perspectiva, para compreender uma doença transmissível como a LV e os fatores que 

influenciam o surgimento de novos casos dessa enfermidade, faz-se necessário a percepção 

dessa realidade complexa. 

 

3.2 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

De acordo com Chassot (2018) todo professor de Ciências deveria adotar uma 

postura reflexiva sobre sua própria prática e questionar-se: “por que ensinar?”. Esta é uma das 

perguntas que Chassot sugere que façamos na perspectiva de darmos outro significado à nossa 

prática docente além de repassarmos conteúdo sem criticidade. O ensino de Ciências deve ser 

capaz de formar cidadãs e cidadãos com uma percepção mais abrangente da realidade, sendo 

dotado de uma visão crítica dos fenômenos naturais e do contexto sociocultural que os cerca. 

Nessa perspectiva, a Alfabetização Científica pode ser definida como uma coleção de 

conhecimentos facilitadores de uma leitura crítica da realidade: 
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Nos propósitos das discussões que este texto quer catalisar, poderíamos considerar a 

alfabetização científica como o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos 

homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem. Amplio mais a 

importância ou as exigências de uma alfabetização científica. Assim como exige-se 

que os alfabetizados em língua materna sejam cidadãs e cidadãos críticos, em 

oposição, por exemplo, àqueles que Bertolt Brecht classifica como analfabetos 

políticos, seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas tivessem 

facilitada a leitura do muno em que vivem, mas entendessem a necessidade de 

transformá-lo, e transformá-lo pra melhor. (CHASSOT, 2018, p. 84) 

 

Chassot também argumenta que existem características indesejáveis que 

configuram entraves, dificuldades no ensino de Ciências que precisam ser solucionados como 

por exemplo: o ensino asséptico (limpo, puro e distante da realidade); dogmático (apego às 

verdades absolutas); e ferreteador (centrado na avaliação e nas notas). Nessa perspectiva, o 

ensino de Ciências deveria ser reconfigurado, inclusive com modificações curriculares 

visando formar e não apenas informar.  

A aquisição do conhecimento científico, por parte do educando, incluindo a 

biologia e outras ciências da natureza envolve a compreensão e adequada utilização de 

termos, conceitos e símbolos específicos, num processo próprio de Alfabetização Científica 

(MATTHEWS, 1993). Segundo Rosa e Martins (2007), o conceito de Alfabetização 

Científica varia amplamente, em termos de abrangência, podendo se restringir, numa visão 

concisa, ao reconhecimento de fórmulas e conceitos ou, numa definição mais ampla, 

contemplar aspectos histórico-sociais e suas influências na compreensão de fenômenos 

naturais. Pode-se entender, portanto, que a Alfabetização Científica consiste numa gama de 

saberes que facilitaria o indivíduo compreender melhor, através de uma leitura, o mundo e 

seus fenômenos naturais (CHASSOT, 2018). Essa definição mais abrangente de 

Alfabetização Científica se aproxima de um letramento científico, uma vez que permite uma 

problematização e análise crítica frente aos diversos fenômenos estudados: 

 

Nesse sentido nossa assumpção de que letramento seria um termo mais adequado 

encontra coro nas palavras de Lorenzetti & Delizoicov, pois entendemos que 

“alfabetização científica” passa, sim, pelo reconhecimento da linguagem, dos 

símbolos, dos códigos da ciência, mas vai além, e só faz sentido quando o indivíduo 

é capaz de incorporar e utilizar esse conhecimento socialmente, ou seja apropria-se 

dele, acrescentando-o a sua cultura (ROSA; MARTINS, 2007, p.5). 

 

Nessa perspectiva, diversos autores criticam o termo Alfabetização Científica seja 

pela sugestão limitada de uma apropriação simples de simbologias científicas ou devido à 

falta de clareza no conceito que se apresenta difuso, por vezes mal definido e albergando 

contradições. Devido às controvérsias relacionadas com as dificuldades de uma definição 

unívoca, existem três grandes expressões relacionadas e encontradas na literatura nacional: 

“Alfabetização Científica”, “Letramento Científico” e “Enculturação Científica”. Todos os 
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autores desses termos conceituais convergem no tocante à preocupação de que o 

conhecimento científico vá além da memorização de termos e definições, propiciando a 

formação de indivíduos conscientes de seu papel social e como componente do meio ambiente 

onde estão inseridos (SASSERON; CARVALHO, 2011). 

O ensino de ciências e nesse contexto, o de Biologia, são muitas vezes realizados 

de uma forma que os conhecimentos científicos são separados da realidade na qual se 

inserem, o que segundo Chassot (2018) pode se chamar de “ensino asséptico”. Esse termo 

significa que os conteúdos de ciências são transmitidos de forma isolada do seu contexto, daí 

o termo assepsia, fazendo referência à limpeza. A proposta sugerida pela Alfabetização 

Científica sinaliza para um conhecimento que seja mergulhado na realidade na qual se insere 

(CHASSOT, 2018).  

 

Em definitivo, a participação dos cidadãos na tomada de decisões é hoje um facto 

positivo, uma garantia de aplicação do princípio de precaução, que se apoia numa 

crescente sensibilidade social face às implicações do desenvolvimento tecno 

científico que pode comportar riscos para as pessoas ou para o meio ambiente. Tal 

participação, temos que insistir, reclamam um mínimo de formação científica que 

torne possível a compreensão dos problemas e das opções (CACHAPUZ et al., 

2005, p.28). 

 

Nesse contexto, ensino das doenças como, por exemplo, a Leishmaniose Visceral, 

tema desse trabalho, deveria ser trabalhado agregando as variáveis socioculturais e a 

conjuntura política que influência direta ou indiretamente a transmissão e o surgimento de 

novos casos da doença. A explicação exclusiva dos conceitos científicos, retirados do seu 

contexto, não corresponde aos objetivos de uma Alfabetização Científica (SASSERON; 

CARVALHO, 2011). 

 

3.3 LEISHMANIOSE VISCERAL 

 

A leishmaniose visceral (LV) ou Calazar é uma protozoose de caráter sistêmico, 

com forte tendência a cronicidade, com elevado índice de letalidade quando não tratada e de 

difícil diagnóstico clínico nos seus estágios iniciais (REY, 2008). A dificuldade na 

identificação clínica da doença se dá, principalmente, pelo largo espectro de sintomas 

inespecíficos e raridade ou mesmo ausência de sintomas patognomônicos em áreas endêmicas 

(CAMARGO; LANGONI, 2006). A doença tem como agente etiológico o protozoário 

flagelado (figura 1), da ordem Kinetoplastida e pertencente ao “complexo” Leishmania 

donovani, sendo esse grupo formado por três microrganismos: Leishmania (Leishmania) 

donovani, Leishmania (Leishmania) infantum infantum e Leishmania (Leishmania) infantum 
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chagasi, tendo como vetor biológico insetos dípteros, semelhantes a mosquitos, da Família 

Psychodidae e subfamília Phlebotominae (RANGEL; LAINSON, 2003).  

 

 

Figura 1 - Forma promastigota de Leishmania infantum, agente etiológico da LV. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com Cimerman e Cimerman (2010) os parasitos, genericamente 

denominado leishmanias, apresentam marcante tropismo por órgãos do Sistema Mononuclear 

Fagocitário (SMF), como o baço, a medula óssea e linfonodos, onde se multiplicam 

provocando destruição celular, como pode ser observado na figura 2. O SMF, também 

chamado Sistema Fagocítico Mononuclear ou Sistema Reticuloendotelial, pode ser 

compreendido como um sistema orgânico composto por órgãos linfóides localizados em 

partes distintas do corpo, mas que apresentam, como característica comum principal, a 

presença de células fagocitárias (fagócitos) como os macrófagos que são células do sistema 

imunológico relacionadas com a identificação e captura (fagocitose) de corpos considerados 

estranhos ao corpo, como no caso de parasitas microscópicos (ABBAS; LICHTMAN; 

PILLAI, 2015). 

De acordo com Neves (2016), após a infecção inicial, os parasitos na forma 

amastigota se reproduzem rapidamente dentro dos macrófagos teciduais produzindo, no local 

da picada, um nódulo não ulcerativo chamado leishmanioma, a partir da reação inflamatória 

local. Em seguida, com a progressão da doença, as leishmanias migram pelas vias 

hematogênica (sangue) e linfática (linfa) para as vísceras, principalmente órgãos linfóides 

como o baço ou outros órgãos que possuem grande quantidade de células fagocíticas como o 
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fígado, processo denominado visceralização. Após a disseminação, sobrevêm a hipertrofia e a 

hiperplasia das células fagocíticas do fígado e do baço, assim como alterações medulares, 

resultando, respectivamente, em hepatoesplenomegalia, aumento patológico do fígado e do 

baço, e anemia, diminuição do conteúdo de hemoglobina abaixo dos parâmetros fisiológicos 

normais, nos casos mais avançados da doença devido à redução da função hematopoiética 

medular. O crescimento (hipertrofia) e a proliferação (hiperplasia) celular que se estabelecem 

no fígado e no baço podem levar à formação de alterações vasculares com áreas de congestão 

e infarto nesses órgãos, principalmente no baço, ocasionando eventualmente a ruptura do 

órgão. Outros sintomas, como icterícia, ascite e edema de membros inferiores podem se 

manifestar com a progressão da doença e comprometimento dos órgãos parasitados (NEVES, 

2016). 

Quando não tratada, a LV resulta em quadros clínicos graves com prognóstico 

desfavorável e alto índice de letalidade (REY, 2008). De acordo com Neves (2016), apesar 

dos medicamentos existentes, como os antimoniais pentavalentes, as pentamidinas e a 

anfotericina B, e das medidas profiláticas preconizadas, a patologia abrange grande número 

de casos e óbitos confirmados por todo o mundo. 

 

A doença é crônica, grave, de alta letalidade se não tratada, e apresenta aspectos 

clínicos e epidemiológicos diversos e característicos, para cada região onde ocorre. 

Embora existam fármacos disponíveis com ação eficaz sobre os parasitos, a doença, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é responsável pela morte de 

milhares de pessoas em todo o mundo (cerca de 60.000 no ano), principalmente 

crianças, sendo classificada como a terceira enfermidade transmitida por vetores, 

mais relevante da atualidade (NEVES, 2016, p.69). 

 

Figura 2 - Forma amastigota do agente etiológico da LV causando lesão celular 

 

                            

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A LV é uma zoonose, sendo, portanto, uma doença transmitida ao homem a partir 

de outro hospedeiro vertebrado: cão doméstico, pequenos roedores, gambá e raposas são 

considerados como reservatórios do parasito (CIMERMAN; CIMERMAN, 2010). A 

transmissão ocorre tradicionalmente durante a telmatofagia, um tipo específico de 

hematofagia, praticada pela fêmea do inseto flebotomíneo da espécie Lutzomyia longipalpis 
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(figura 3), reconhecido com diversos nomes populares como “cangalhinha”, “asa dura”, 

“tatuquira” e “mosquito-palha” (REY, 2010). De acordo com Lehane (2005), a obtenção de 

sangue a partir de um organismo vertebrado é realiza por uma grande variedade de insetos, 

sendo esse fenômeno alimentar denominado, genericamente, hematofagia. A hematofagia 

pode ser divida em dois tipos principais: 1- solenofagia, caracterizada pela condução do 

sangue por apêndices bucais longos e organizados em forma de um tubo adaptado à sucção e 

2- telmatofagia, fenômeno que se caracteriza pela formação de uma discreta poça de sangue 

surgida a partir da laceração do tegumento do organismo vertebrado pelas pequenas e rígidas 

peças bucais do inseto (LEHANE, 2005). 

Durante o repasto sanguíneo, os parasitos, na forma amastigota, com flagelo 

reduzido e restrito à bolsa flagelar, se diferenciam em diversos estágios dentro do sistema 

digestório do inseto até se tornarem promastigotas metacíclicos, os quais constituem as 

formas infectantes para o hospedeiro humano (RANGEL; LAINSON, 2003).  

 

Figura 3 - Fêmea de Lutzomyia longipalpis, vetor biológico da LV 

  
                              Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma vez que o vetor biológico é essencial para o ciclo vital dos parasitos, 

diversas medidas profiláticas efetivas incluem a interrupção desse ciclo, tendo como alvo o 

agente transmissor, seja através da morte dos insetos adultos pelo uso de produtos químicos 

específicos, seja através do manejo ambiental, inviabilizando a postura dos ovos pela fêmea 

do mosquito (BRASIL, 2017).  

Segundo Neves (2016), o homem participa do ciclo urbano da doença, podendo, 

inclusive, manifestar os sintomas da forma aguda, mas não é essencial à manutenção do ciclo, 

podendo ser considerado por isso, hospedeiro acidental.  De acordo com Rey (2008), os ciclos 

urbanos possuem como hospedeiro vertebrado principal o cão doméstico ao passo que raposas 

constituem o reservatório dos parasitos no meio silvestre, conforme observado na figura 4. O 
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Conhecimento científico insuficiente da população sobre essa parasitose constitui uma 

realidade social que favorece a manutenção do ciclo biológico urbano do vetor, pois dificulta 

tanto o trabalho dos agentes de combate às endemias, durante as visitas residenciais em áreas 

com surtos da doença, quanto o controle do ciclo biológico por propiciar a manutenção de 

ambientes com matéria orgânica exposta, condição ideal para a ovoposição (BRASIL, 2017). 

 

Figura 4 - Resumo do ciclo biológico de Leishmania infantum 

               
Resumo do ciclo biológico de Leishmania infantum: 1- durante o repasto sanguíneo, a fêmea do inseto 

Lutzomyia longipalpis transmite as formas promastigotas para o homem. 2- No interior das células de defesa, 

o protozoário adquire a forma amastigota e realiza intensa reprodução, causando lesões. 3- Uma fêmea do 

“cangalhinha” adquire as formas amastigotas do parasito, a partir da ingestão de sangue contaminado do ser 

humano. 4- Formas promastigotas do protozoário são introduzidas nos hospedeiros vertebrados Canis 

familiaris (cão doméstico) ou Cerdocyon thous e Dusicyon vetulus, duas espécies de raposas. 5- As formas 

amastigotas de leishmanias se desenvolvem dentro de células de defesa do Sistema Mononuclear Fagocitário 

(SMF) do cão ou da raposa. 6- Uma fêmea do inseto transmissor adquire formas amastigotas do parasito, a 

partir do cão ou da raposa, durante o repasto sanguíneo. No sistema digestório do inseto ocorre multiplicação 

do protozoário e formas promastigotas infectantes podem ser transmitidas numa nova refeição de sangue. 
    

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em contraste com o inseto Aedes aegypti, principal vetor das arboviroses no 

Brasil, como a Dengue, a Febre Amarela e Febre Chikungunya, a postura de ovos pela fêmea 

do Lutzomyia longipalpis ocorre na matéria orgânica em decomposição no solo e não na água 

ou locais próximos (REY, 2008), dessa forma, as medidas profiláticas para o Aedes aegypti 

veiculadas nos meios de comunicação, envolvendo o controle do mosquito pela redução de 
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criadouros, como a fiscalização de objetos que acumulem água, não possuem impacto na 

redução de casos de Calazar, pois a postura dos ovos pela fêmea do vetor biológico não é 

afetada. Nesse contexto, fatores socioculturais, políticos e ambientais influenciam a cadeia de 

transmissão da LV, deixando a doença de ser restrita às zonas rurais: 

 

A existência de conflitos político-sociais, gerando fortes correntes migratórias na 

África, e as grandes mudanças na economia mundial, determinantes do aumento da 

pobreza e da miséria das populações, inclusive no Brasil, têm contribuído pra 

emergência, reemergência e urbanização da leishmaniose visceral. Em 

consequência, as condições ambientais de transmissão têm determinado alterações 

nas características epidemiológicas clássicas da doença, comprometendo o esforço 

dos órgãos de saúde de muitos países, para o seu efetivo controle, nos diferentes 

ambientes (NEVES, 2016, p.69). 

 

O diagnóstico do Calazar pode ser realizado a partir de exames imunológicos 

(sorológicos) ou parasitológicos (REY, 2008). Segundo Brasil (2017), nos exames 

imunológicos, como a Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), o Ensaio de 

Imunoabsorção Enzimática (ELISA) e o Teste Rápido Imunocromatográfico (TR DPP), o 

teste se baseia pela busca de anticorpos anti-leishmania no sangue de um indivíduo 

possivelmente infectado. Resultados falso-positivos podem aparecer, pois em determinados 

casos o título de anticorpos pode permanecer elevado por período prolongado, mesmo tendo 

sido realizado tratamento, o que permite inferir que o resultado positivo de um único teste 

imunológico, quando estão ausentes os sinais clínicos, não garante o diagnóstico definitivo 

(BRASIL, 2017). O exame parasitológico consiste na busca pelas leishmanias em amostra 

(material biológico) aspirada da medula óssea, do linfonodo ou do baço. De acordo com Rey 

(2008), considerando a disseminação do parasito no hospedeiro vertebrado e a intensidade da 

resposta imune, algumas variáveis podem influenciar nos achados do exame parasitológico e 

na interpretação dos resultados, de tal forma que a presença de leishmanias no material 

aspirado, resultado positivo, confirma a infecção, podendo, entretanto, ser constatada ausência 

desses parasitos na amostra, resultado negativo, em indivíduos infectados. Neves (2016) e 

Ferreira et al. (2008) argumentam que testes moleculares como a Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR), amplificando determinadas sequências do DNA do parasito, podem 

auxiliar os outros métodos na realização de um diagnóstico mais sensível e rápido.  

De acordo com Rey (2010), considerando que não há legislação pertinente que 

obrigue os proprietários de cães possivelmente infectados a realizarem os exames sorológicos 

específicos assim como a eutanásia dos animais comprovadamente infectados, e que o 

tratamento desses animais não garante a cura, a conscientização da população sobre a 

importância do diagnóstico precoce em cães, realizado pelos agentes de combate às endemias 
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a partir de exames sorológicos, como o TR DPP e o ELISA, assim como o controle do vetor 

através do manejo ambiental, constituem medidas socioeducativas relevantes, sugerindo o 

papel relevante da educação em saúde na profilaxia da doença: 

 

A ausência ou ínfima prática de educação em saúde, o modelo de combate à 

transmissão da doença isolado de outras ações de saúde pública, as relações afetivas 

entre proprietários e animais, o papel do cão como segurança e companhia, dentre 

outros fatores, têm fomentado a discussão e os questionamentos sobre a validade da 

eutanásia de cães soro reagentes como medida de controle do calazar, por parte da 

sociedade civil. Assim, alguns proprietários que não concordam com a medida de 

eutanásia canina transportam seus animais de áreas endêmicas, por vezes, para 

regiões onde não existe a doença, porém o inseto transmissor está presente. Com o 

tempo, ações dessa natureza podem contribuir, em parte, para o surgimento de novos 

focos e sua expansão, o que dificultaria o controle da enfermidade (NEVES, 2016, 

p. 84). 

 

3.3.1 Leishmaniose Visceral no Estado do Ceará 

 

Embora tenha sido considerada até a década de 70 como uma doença 

predominantemente rural, a LV é atualmente considerada um grave problema de saúde 

pública nas grandes cidades de diversos países do mundo, dentre os quais o Brasil ocupa 

posição de destaque, como sendo um dos seis países que juntos possuem mais de 90% dos 

casos mundiais registrados (BEVILÁQUA et al., 2017).  Segundo dados do ministério da 

Saúde, o Calazar está presente em 21 das 27 unidades federativas do Brasil, alcançando as 

cinco regiões do país. Fioravanti (2018) destaca que, somente em 2016, foram registrados 

3.626 casos humanos da LV em território nacional, dos quais 275 evoluíram para óbito. De 

acordo com Brasil (2017), no início da década de 1990 a região Nordeste era a mais afetada 

pela doença, registrando aproximadamente 90% dos casos de LV notificados no período. 

Entretanto, nas últimas décadas tem sido observado um fenômeno de urbanização da doença e 

surtos têm ocorrido em diversas cidades de outras regiões do país como Rio de janeiro (RJ), 

Araçatuba (SP) e Belo Horizonte (MG), localizadas na região Sudeste (BRASIL, 2017).  

De acordo com Beviláqua et al. (2017), os primeiros registros da doença no 

estado do Ceará datam de 1953, quando ocorreu um surto no município de Sobral, com 

grande número de casos confirmados de LV, levando a formação da primeira campanha 

contra a doença no estado. Desde então, novos casos de Calazar foram confirmados em outros 

municípios cearenses, incluindo Fortaleza e região metropolitana. Estudos recentes realizados 

sobre os epidemiológicos sinalizam que o município de Fortaleza seja considerado área 

endêmica para LV, com elevada transmissão (BEVILÁQUA et al., 2017). 
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  No estado do Ceará, assim como em vários estados brasileiros, dentre os 

mamíferos considerados reservatórios dos parasitos destacam-se raposas, no ambiente 

silvestre, e o cão doméstico, no ambiente urbano (NEVES, 2016). A enzootia canina tem sido 

marcante em áreas urbanas com surtos epidêmicos, sendo a infecção em cães mais prevalente 

do que a humana (BEVILÁQUA et al., 2017), o que fornece embasamento científico para a 

importância do diagnóstico precoce dos cães infectados, pois estes atuam como reservatório 

dos parasitos para a manutenção do ciclo urbano da doença. Segundo Ferreira et al. (2008), o 

diagnóstico preciso e precoce dos principais reservatórios urbanos, os cães domésticos, é 

fundamental para a adoção de medidas de controle preconizadas pelo Ministério da Saúde do 

Brasil como a não permanência do cão infectado no domicílio.  

Segundo dados do Boletim Epidemiológico de novembro de 2017, da Secretaria 

da Saúde do Estado do Ceará, no período compreendido entre os anos de 2008 e 2017, 95,0% 

(175/184) dos municípios cearenses confirmaram casos de leishmaniose visceral. Como pode 

ser vista no quadro 1, os municípios com maior número de casos foram: Fortaleza com 32,4% 

(1.984/6.116), Sobral com 5,69% (348/6.116), Caucaia com 5,3% (329/6.116), Maracanaú 

com 3,6% (220/6.116) e Juazeiro do Norte 2,96% (181/6.116). Nesse mesmo período, 

ocorreram 342 óbitos humanos por LV, distribuídos em 80 municípios. Fortaleza apresentou o 

maior número de casos fatais, com 125 (36,8%) óbitos, seguido de Caucaia 17 (5,0%), Sobral 

17 (5,0%), Maracanaú 17 (5,0%) e Juazeiro do Norte 12 (3,5%).  

 

Quadro 1 – Municípios cearenses com maior número de casos confirmados e óbitos por 

LV entre os anos de 2008 e 2017 

MUNICÍPCIOS CASOS CONFIRMADOS  ÓBITOS HUMANOS 

FORTALEZA 1.984 (32,4%) 125 (36,8%) 

CAUCAIA 329 (5,3%) 17 (5,0%) 

MARACANAÚ 220 (3,6%) 17 (5,0%) 

SOBRAL 348 (5,69%) 17 (5,0%) 

JUAZEIRO DO NORTE 181 (2,96%) 12 (3,5%) 

         Fonte: Boletim Epidemiológico de 2017. Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. 

 

3.3.2 Leishmaniose Visceral no livro didático 

 

Segundo Krasilchik (2008), o livro didático consiste num recurso auxiliar da 

prática docente e material de consulta de fundamental importância para os alunos. Do ponto 

de vista da prática docente, o livro didático pode, inclusive, sugerir uma proposta pedagógica 

para o professor, na medida em que expõe uma sequência dos conteúdos teóricos de uma 

determinada disciplina (ECHEVERRÍA; MELLO; GAUCHE, 2010).  
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De acordo com Silva e Philippsen (2017), considerando a importância do livro 

didático para o processo de ensino-aprendizagem e objetivando a análise dos materiais 

distribuídos e utilizados nas escolas públicas, foi criado o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). O plano foi estabelecido em 1985, passando por alterações até sua 

configuração atual, inclusive ganhando uma nova nomenclatura, apesar de manter a mesma 

sigla e chama-se agora Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), 

possibilitando que o livro didático chegue, gratuitamente, ao aluno nas diversas instituições 

públicas de ensino do país. 

Dentre os diversos temas transversais encontrados nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio e que são contemplados no currículo de Biologia, encontram-

se os assuntos relacionados à saúde e doenças infecciosas (BRASIL, 1999), envolvendo desde 

o conhecimento do agente etiológico (parasito), vias de transmissão e sintomatologia básica, 

até medidas terapêuticas e a influência do comportamento humano na disseminação e 

prevenção dessas enfermidades. Dentre as diversas doenças estudadas no ensino médio se 

encontram as leishmanioses Tegumentar (LT) e Visceral (LV), as quais são descritas em 

livros didáticos de ensino médio contendo erros conceituais, ausência de informações básicas 

ou inadequadas (SCHALL, FRANÇA, MARGONARI, 2011). 

Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986) já alertavam sobre a forma inadequada de 

como livros didáticos de ciências abordavam aspectos teóricos, definições, conceitos e 

exemplos. Segundo esses autores, além dos erros conceituais, diversos assuntos eram carentes 

de informações relevantes, de tal forma que no material didático se observavam diversas 

lacunas, necessárias para a compreensão adequada dos temas abordados. Para Schall, França e 

Margonari (2011), os livros de Biologia do ensino médio têm sido elaborados a partir uns dos 

outros, e dessa forma, os diversos erros conceituais foram reproduzidos de modo sequencial. 

Nesse contexto, Luz et al. (2003) falam sobre a importância de que os livros didáticos sejam 

produzidos com critérios de qualidade a partir de um embasamento científico sólido, para que 

a intenção de facilitar a compreensão não resulte numa distorção dos conceitos básicos e 

importantes.  

Apesar da significativa importância do livro didático como fonte primária e, por 

vezes, única de pesquisa acessível ao aluno, principalmente de escola pública, a escassez e 

inadequação dos conteúdos teóricos sobre doenças nos livros didáticos pode resultar numa 

informação inconsistente, por parte da população, sobre a biologia dos agentes etiológicos e 

seus possíveis vetores, o que, no caso específico da LV, dificulta a adoção de medidas 

preventivas adequadas por parte do leitor (LUZ et al., 2003). Nessa perspectiva, estudos 
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realizados por Borges et al. (2008) sugeriram que os conhecimentos de parte da população 

brasileira sobre as Leishmanioses Tegumentar (Cutânea) e Visceral demonstraram carência de 

informações científicas básicas e marcante desconhecimento de aspectos relevantes dessas 

parasitoses como a confusão entre as duas formas clínicas, tegumentar e visceral, erros 

conceituais sobre reservatórios e medidas profiláticas adequadas.  

Embora as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde do Brasil sejam 

compostas principalmente pelo combate ao vetor, eutanásia dos cães infectados e tratamento 

precoce dos doentes humanos, outras medidas potencialmente relevantes como o acesso à 

informação adequada por meio de material impresso continuam sem priorização (SCHALL; 

FRANÇA; MARGONARI, 2011). Estudos demonstraram a evidente importância que o 

ensino de Biologia exerce no tocante à divulgação de informações científicas adequadas, 

favorecendo, a partir de professores e alunos enquanto componentes de suas comunidades, a 

conscientização sobre as ações do indivíduo na sociedade e o impacto dessas ações sobre a 

prevenção das doenças transmissíveis (UCHÔA et al., 2004). 

Diversos estudos sobre o livro didático e o ensino de doenças transmissíveis, 

especificamente as leishmanioses, como os realizados por Schall, França e Margonari (2011), 

Borges et al. (2008) e Luz et al. (2003) sinalizam, de um modo geral, para a existência e 

reprodução de erros conceituais  presentes nos livros didáticos da educação básica, no tocante 

às informações científicas sobre as leishmanioses, incluindo o tipo visceral (Calazar) e de 

como o carência de conhecimento científico sobre essas doenças repercute nas medidas 

profiláticas adequadas a serem adotadas pela população .  

Estudo realizado por Martins et al. (2016), no qual foram analisadas as 

abordagens didáticas sobre as doenças transmissíveis em 24 livros didáticos de Biologia 

aprovados no PNLD/2012, verificou o predomínio da abordagem biomédica reducionista, na 

qual o enfoque se dá somente nos aspectos biológicos das doenças sem levar em consideração 

o seu contexto sociocultural e ambiental. Segundo essa pesquisa, a abordagem socioecológica, 

que considera os aspectos socioculturais e ambientais que influenciam na transmissão das 

doenças, não foi identificada nos materiais analisados, apesar de ser a abordagem didática 

mais adequada, pois prioriza uma percepção mais abrangente das doenças transmissíveis, 

levando em consideração o contexto social, corroborando para a formação de uma visão 

crítica dos educandos enquanto cidadãos inseridos nas suas comunidades. Esses trabalhos 

sinalizam para a necessidade da elaboração de materiais didáticos auxiliares que sejam de 

fácil compreensão por parte do leitor, mas sem resultar em perda do critério científico e do 
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contexto social onde as doenças se inserem, abordando os aspectos socioculturais e 

ambientais nas informações transmitidas (MARTINS et al., 2016). 

 

3.4 A HISTÓRIA EM QUADRINHOS NO ENSINO 

 

A prática pedagógica do professor de Biologia pode envolver diversas estratégias 

distintas, mas com o mesmo objetivo de tornar atraente o processo de ensino-aprendizagem, 

facilitando a compreensão dos conteúdos teóricos do ensino médio e sua posterior utilização 

por parte do aluno (KRASILCHIK, 2008). Dentre essas estratégias pedagógicas, encontra-se a 

utilização de recursos didáticos, que por sua vez podem assumir diversos aspectos: modelos 

didáticos tridimensionais, programas computacionais específicos, vídeos educacionais, 

manuais, cartilhas ilustradas e Histórias em Quadrinhos (HQ) (SOUZA, 2014). Dentre esses 

instrumentos didáticos, as ilustrações de caráter informativo são relevantes uma vez que não 

carecem de alfabetização prévia por parte do leitor, pois a produção de sentido se dá de forma 

espontânea (CARUSO; CARVALHO; SILVEIRA, 2005). Segundo Vergueiro et al. (2018), 

utiliza-se, além dos textos tradicionais (linguagem escrita), uma linguagem não verbal na 

forma de imagens que, durante a interação e inferências que estimula no leitor, auxilia o 

docente na sua prática pedagógica. Maia e Shimin (2008) falam sobre a interação colaborativa 

entre as duas linguagens (verbal e não verbal) dos textos imagéticos na transmissão de uma 

mensagem: 

 

Linguagem não verbal considera-se aquela em que o código linguístico não é a 

palavra escrita ou falada, mas utiliza, portanto, outros códigos tais como danças, 

gestos, cores e desenhos, entre outros. Desta forma, percebe-se que são vários os 

elementos não verbais utilizados na comunicação entre os seres humanos, variando 

muito de uma cultura para outra ou no decorrer dos anos, mas em comum todos 

cumprem com a função de comunicar e ser um transmissor de conhecimentos 

(MAIA; SHIMIN, 2008, p.13).  

 

Trabalhos publicados sobre a utilização dos chamados textos multimodais, que 

podem ser definidos, segundo Bunzen e Mendonça (2013), como aqueles que utilizam 

ilustrações (linguagem não verbal) e textos escritos (linguagem verbal), enfatizam sua 

praticidade, permitindo fácil acesso à informação, frente à abordagem tradicional feita 

exclusivamente por linguagem verbal através de textos escritos. Nesse contexto, se destaca a 

chamada Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimodal (TCAM) que pode fala sobre a 

relevância da utilização de textos multimodais no processo de ensino-aprendizagem e que 

pode ser resumida em 4 etapas principais: 1- apresentação multimodal (texto multimodal é 

fornecido aos alunos); 2- utilização de uma memória sensorial para captação e interpretação 
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da mensagem; 3- desenvolvimento de uma memória de trabalho durante a utilização do 

material fornecido e 4- desenvolvimento de uma memória de longo prazo sobre a mensagem, 

a partir da integração entre o que foi apresentado e o conhecimento prévio do educando 

(BUNZEN; MENDONÇA, 2013). 

Ramos (2017) argumenta que devido à expressiva variedade de textos 

multimodais no formato de quadrinhos foi proposta a denominação hipergênero quadrinhos 

como sendo um grande grupo onde as histórias em quadrinhos, tirinhas, charges e gêneros 

semelhantes estariam alocados. Para Eisner (2001), as histórias em quadrinhos se apresentam 

como uma arte sequencial, de tal forma que a narração de uma situação se dá pelo arranjo 

visual e mental que o leitor faz, incluindo as inferências realizadas a partir dos seus 

conhecimentos prévios, a partir de cada quadro ilustrado que compõe a trama. Segundo 

Vergueiro et al. (2018), a história em quadrinhos, assim como outros textos multimodais, 

realiza a conexão dos elementos escritos (verbais) com os elementos imagéticos (não verbais) 

para transmitir uma mensagem e, dessa forma, os conceitos podem ser compreendidos numa 

dimensão única, em comparação, caso fossem utilizados apenas os códigos isolados. 

 

Em primeiro lugar, nota-se que as histórias em quadrinhos constituem um sistema 

narrativo composto por dois códigos que atuam em constante interação: o visual e o 

verbal. Cada um desses ocupa, dentro dos quadrinhos, um papel especial, reforçando 

um ao outro e garantindo que a mensagem seja entendida em plenitude. A grande 

maioria das mensagens dos quadrinhos, no entanto, é percebida pelos leitores por 

intermédio da interação entre os dois códigos. Assim, a análise separada de cada um 

deles obedece a uma necessidade puramente didática, pois, dentro do ambiente das 

HQs, eles não podem ser pensados separadamente. (Vergueiro et al., 2018, p. 31). 

 

Segundo Costa e Silva (2015), as histórias em quadrinhos foram inicialmente 

elaboradas com uma abordagem cômica, direcionada, portanto, para o humor. As HQs 

produzidas no Brasil desenvolveram uma visão mais politizada, com uma abordagem mais 

crítica envolvendo questões políticas e socioculturais, somente a partir do chamado quadrinho 

underground visando o público adulto. Dentre os autores brasileiros de História em 

Quadrinhos que se destacaram por utilizar uma abordagem crítica na elaboração das suas 

narrativas ilustradas estão: Angeli, Glauco, Laerte e Fernando Gonsales (VERGUEIRO, 

2007). 

De acordo com Ramos (2017), o uso dos quadrinhos no ensino de ciências, 

considerando suas variantes como as charges e as tirinhas, têm tido cada vais mais 

visibilidade nas avaliações e nos materiais didáticos produzidos para a educação básica, o que 

pode, inclusive, ser verificado em questões vestibulares como o ENEM. Para Pierro (2018), a 

linguagem das HQ favorece o ensino de ciências por apresentar um visual mais atraente, 
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oriundo da interação entre as ilustrações e os tradicionais textos escritos, facilitando, 

inclusive, a compreensão de temas científicos complexos por parte do leitor. Estudos recentes 

relatam que o uso de História em Quadrinhos no ambiente escolar facilita a compreensão de 

temas não apenas por explorar a explicação de temas pela interação construtiva das 

informações, mas também por permitir a desconstrução do texto ilustrado em diversos níveis, 

possibilitando, por exemplo, a percepção da intenção do autor, dos personagens envolvidos e 

do contexto no qual a história é narrada (COSTA; SILVA, 2015). 

Visando a facilitar o aprendizado de conteúdos científicos, o suporte dos textos na 

forma de cartilha, que segundo Mortatti (2000) pode ser considerada como um tipo particular 

de livro didático com aspecto resumido e objetivo, representa um importante recurso didático, 

pois utilizando uma linguagem mista (verbal e não verbal), possibilita que o conhecimento 

seja construído também por parte do educando, uma vez que além do texto escrito presente na 

fala das personagens, as ilustrações são interpretadas a partir de suas experiências e saberes 

prévios (RAMOS, 2017). Monteiro e Vargas (2006) falam sobre como as cartilhas educativas 

são tipicamente utilizadas para abordar temas de saúde, sendo direcionada não apenas para a 

sala de aula, mas para informar o público em geral. Nessa perspectiva, uma cartilha ilustrada 

no formato quadrinizado se apresenta como um recurso auxiliar a ser utilizado na prática 

docente, possibilitando a interligação, em uma abordagem interativa, dos aspectos 

parasitológicos, ambientais e socioculturais de doenças transmissíveis, como a Leishmaniose 

Visceral. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa científica pode ser compreendida como um caminho a ser utilizado 

para alcançar verdades parciais sobre a realidade, numa perspectiva crítica e reflexiva e que se 

traduz numa série de procedimentos tipicamente formais (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Considerando os diversos tipos de pesquisa existentes e suas possíveis classificações, este 

trabalho consiste numa pesquisa de natureza aplicada, pois buscou gerar conhecimentos 

visando aplicação prática; em relação ao procedimento, se caracteriza como uma pesquisa de 

campo, a qual Gil (2002) define como sendo aquela realizada a partir da observação próxima 

dos grupos estudados. No tocante aos objetivos, essa pesquisa é descritiva, pois esse tipo de 

atividade científica busca relatar as características de fenômenos e utilizando técnicas de 

coletas de dados padronizadas como testes e questionários estruturados (GIL, 2002). 

 

4.2 O UNIVERSO DA PESQUISA E SEUS PARTICIPANTES 

 

A coleta de dados sobre a LV, objetivando alcançar o contexto da realidade do 

estado do Ceará, ocorreu em visitas de campo realizadas na Unidade de Vigilância de 

Zoonoses (UVZ), entidade vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no município 

de Fortaleza (figura 5). 

 

Figura 5 - Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ). Visão da entrada 

 
          Fonte: Acervo próprio da UVZ 

 

A pesquisa envolvendo o recurso didático ocorreu no Instituto Federal de 
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Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Campus Umirim (figuras 6 e 7), 

localizado na Fazenda Floresta, no município de Umirim, durante os meses de maio e junho 

de 2019.  

 

Figura 6 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - 

Campus Umirim. Visão da entrada para os blocos 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal de João Helder Alves e Silva 

 

 

Figura 7 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - 

Campus Umirim. Visão dos blocos e pátio central 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal de João Helder Alves e Silva 

 

Os alunos participantes da pesquisa foram os integrantes de quatro turmas de 

ensino médio, totalizando 46 discentes. Duas turmas da segunda série e uma turma de terceira 

série do ensino médio eram pertencentes ao curso técnico integrado de informática e a turma 

restante era de terceira série do ensino médio pertencente ao curso técnico integrado de 
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agropecuária. Os alunos participantes, todos com idade inferior a 18 anos, foram esclarecidos 

sobre as etapas, os eventuais riscos e a relevância da pesquisa, tendo sido esclarecida que a 

participação era de caráter voluntário. 

Com o intuito de preservar a integridade física e mental dos envolvidos e 

seguindo as normas e preceitos éticos e legais, de acordo com a resolução CNS/MS nº 466 de 

12 de dezembro de 2012, foram exigidos dos participantes voluntários, o preenchimento do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), presente no Apêndice D, e o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), presente no Apêndice E. O projeto foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade Estadual do 

Ceará (UECE) e aprovado sob o parecer N° 3.364.452 (Anexo A). 

 

4.3 AS ETAPAS DA PESQUISA 

 

O percurso metodológico deste trabalho foi organizado em três etapas. Na 

primeira etapa foram coletadas e organizadas informações para a elaboração do recurso 

didático na forma de uma cartilha listrada quadrinizada sobre a LV. Foram realizadas 

observações de campo que consistiram em visitas técnicas à Unidade de Vigilância de 

Zoonoses (UVZ), no mês de dezembro do ano de 2017, acompanhando a rotina do agente de 

combate às endemias, com o objetivo de coletar informações sobre a LV no contexto social e 

ambiental no estado do Ceará, reconhecendo as particularidades locais. 

Na segunda etapa, foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o uso adequado 

das ilustrações (linguagem não verbal) na elaboração do gênero textual História em 

Quadrinhos no ensino e, a partir da consolidação das informações, foi elaborado um recurso 

didático na forma de cartilha ilustrada e quadrinizada, com abordagem interdisciplinar sobre a 

LV. 

Na terceira etapa, o recurso didático foi aplicado para 46 alunos de uma 

instituição pública de ensino do estado do Ceará, sendo realizada a avaliação da cartilha 

ilustrada como um possível facilitador do ensino de Biologia e colaborador para formação do 

conhecimento científico crítico dos discentes.  

 

4.3.1 A utilização da cartilha ilustrada como recurso didático 

 

Os discentes da pesquisa participaram de um encontro inicial, onde foram 

ministradas duas aulas expositivas-dialogadas (figura 8), de 60 minutos cada, perfazendo um 
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total de 120 minutos contínuos (aulas geminadas), onde foram explicados os aspectos 

biológicos principais sobre a Leishmaniose Visceral, como o agente causal, o vetor biológico, 

os hospedeiros vertebrados típicos e acidentais, a sintomatologia e o tratamento. Em adição, 

foram também comentados os aspectos socioambientais que interferem no ciclo biológico do 

parasito e que são, portanto, pertinentes à elaboração de medidas de prevenção da doença.  

Ao término das explicações das aulas teóricas os alunos foram submetidos a um 

questionário semiestruturado, denominado pré-teste o qual continha 7 questões iniciais de 

natureza objetiva (questões de múltipla escolha) e 3 questões de natureza subjetiva 

(discursivas). As questões objetivas continham cinco alternativas possíveis (a,b,c,d, e) mas 

apenas uma correta. Todas as questões presentes nos testes avaliativos, dispostas no Apêndice 

B, objetivaram averiguar os conhecimentos científicos aprendidos pelos estudantes sobre a 

LV. 

 

Figura 8 - Aula expositiva-dialogada sobre a LV 

 
                                               Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O segundo encontro, com duração de 120 minutos correspondentes a duas aulas 

de 60 minutos, foi realizado uma semana após as aulas teóricas. Nesse segundo momento foi 

aplicado o recurso didático (cartilha ilustrada) para ser utilizado pelos alunos participantes da 

pesquisa, conforme mostra a figura 9. Os alunos foram convidados a formar grupos pequenos, 

com aproximadamente 4 integrantes, para os quais foram distribuídos exemplares da cartilha, 
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sendo realizada, em seguida, a leitura destes materiais pelos estudantes. Todos os alunos 

tiveram acesso ao material didático e fizeram a sua leitura. Quando a cartilha se encontrava 

em posse dos estudantes, foi realizada uma explicação prévia do recurso didático, durante a 

qual foi detalhada a divisão das seções principais da cartilha, incluindo a História em 

Quadrinhos e os capítulos técnicos. A manipulação e a leitura que foram realizadas 

subsequentemente à explicação se deram de forma espontânea pelos alunos participantes. 

 

Figura 9 - Utilização da cartilha ilustrada pelos alunos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme registrado na figura 10, após a utilização da cartilha ilustrada durante a 

prática docente, os alunos foram submetidos ao pós-teste (Apêndice B), composto pelas 

mesmas questões presentes no questionário anterior (pré-teste), e um questionário avaliativo 

dos aspectos didáticos e estruturais da cartilha ilustrada (Apêndice C).  
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Figura 10 - Aplicação dos testes avaliativos 

 
                     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O questionário avaliativo da cartilha continha 8 questões: as primeiras 6 perguntas 

eram de caráter objetivo com 5 alternativas cada; as últimas duas questões eram de caráter 

subjetivo. Moreira e Caleffe (2008) dão destaque a quatro benefícios no uso de questionários: 

uso eficiente do tempo, anonimato do respondente, possibilidade de alto retorno e 

padronização das perguntas. Os alunos não foram alertados da semelhança entre os 

questionários avaliativos, os quais também não foram comentados ou corrigidos pelo 

professor em sala. 

O conteúdo dos questionários foi analisado utilizando-se metodologia quali-

quantitativa, pois se buscam interpretações diferentes de uma mesma realidade em abordagens 

que se complementam ao descrever e esclarecer a complexidade das respostas pelo método 

lógico-semântico e dimensionar/ quantificar processos para visualização e ratificação dos 

dados observados e discutidos (MYNAIO; SOUZA, 2005). Os dados obtidos foram 

consolidados e categorizados segundo Bardin (2011) através do software Excel (versão 2013). 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 CONFECÇÃO DA CARTILHA ILUSTRADA 

 

A construção da cartilha ilustrada sobre a Leishmaniose Visceral permitiu o 

desenvolvimento de um texto principal narrativo e a elaboração manual das diversas 

ilustrações que compõem o material didático, buscando adequar as imagens ao texto, o que é 

característico de gêneros textuais que usam códigos diferentes (linguagem escrita e imagens), 

denominados textos multimodais (RAMOS, 2017). A linguagem escrita utilizada na 

elaboração dos diálogos das personagens da história em quadrinhos foi elaborada buscando 

uma maior aproximação do público-alvo, adolescentes, sendo privilegiado o uso de uma 

linguagem simples e informal. Em relação às ilustrações, elas foram elaboradas com a 

intenção de aproximar o tema, Leishmaniose Visceral, do seu contexto socioambiental, 

conservando também os aspectos biomédicos, como sintomatologia, anatomia e aspectos 

zoológicos e taxonômicos. 

O suporte escolhido para o recurso didático foi a cartilha, apresentada na figura 

11, e esta é composta por duas seções principais: a) um texto inicial, na forma de História em 

Quadrinhos, que convida o leitor a compreender o tema central do material, a LV, a partir da 

narrativa de uma situação compatível com o contexto sociocultural dessa doença no estado do 

Ceará, e b) informações científicas (técnicas), divididas em capítulos ilustrados sobre os 

principais aspectos biológicos e socioambientais relacionados com a doença. Além dos 

desenhos manufaturados, a cartilha apresenta ilustrações de caráter matemático (gráfico) e 

geográfico (mapa), numa abordagem interdisciplinar. 

A divisão do suporte em dois blocos principais de informações foi escolhida a fim 

de reduzir uma sobrecarga na memória de curto prazo e possibilitar, ao mesmo tempo, que o 

uso de elementos ilustrativos (imagens) e textuais (falas e explicações escritas) possibilitasse 

uma apresentação segmentada de conceitos complexos (MAYER, 2009). Segundo Mayer, a 

estratégia de fracionar uma informação teórica em conceitos reduzidos a serem apresentados 

ao aluno é fundamental para minimizar as chances de exceder a memória de curto prazo, 

prejudicando o processo cognitivo.  

 

Segmentar é fundamental, pois uma animação narrada rapidamente, sem intervalos 

controlados pelo aprendiz, por exemplo, pode sobrecarregar a memória de trabalho, 

já que excederá sua capacidade cognitiva de processar o que é essencial. Por outro 

lado, se houver uma segmentação, em que o aprendiz possa controlar a projeção da 

informação, por meio de recursos como parar/continuar, ele terá maior capacidade 
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para, mentalmente, organizar as imagens e palavras, estará apto para a organização e 

a integração dos modelos verbais e pictoriais. (BUZEN; MENDONÇA, 2013, p. 37) 

 

No ambiente escolar, onde se busca fornecer o ensino científico formal, a procura 

por recursos e estratégias que favoreçam um aprendizado efetivo deve ser constante e, nessa 

perspectiva, a construção e utilização dos textos multimodais podem representar uma 

ferramenta significativa para facilitar o processo de ensino-aprendizagem (BUZEN; 

MENDONÇA, 2013). Para esses autores, o recurso didático e sua apresentação devem estar 

direcionados para o discente, sendo o professor um condutor, que, observando as condições 

de ensino-aprendizagem, deve fazer a seleção apropriada do material auxiliador da sua prática 

docente. 

Antes e durante as diversas fases necessárias para a confecção da cartilha, 

incluindo as elaborações das ilustrações, escolha da linguagem e diagramação, foram 

fornecidas sugestões por biólogo e médicos veterinários da UVZ, quando apresentado o 

objetivo geral desta pesquisa. As alterações propostas possibilitaram a produção do material 

didático aplicado em sala de aula.  

 

Figura 11 - Capa da Cartilha ilustrada sobre a Leishmaniose Visceral 

 
  Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.2 ANÁLISE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM COM A UTILIZAÇÃO 

DA CARTILHA ILUSTRADA 

 

No primeiro encontro, durante a exploração teórica do tema, Leishmaniose 

Visceral, foi explicada, por meio de uma aula expositiva-dialogada, os aspectos biomédicos 

(agentes etológico, vetor biológico, ciclo biológico do parasita, sintomatologia, tratamento) e 

socioecológicos (influência do contexto social e ecológico da doença, como o manejo 

ambiental). Durante a exposição dos aspectos teóricos os alunos se manifestaram por meio de 

questionamentos que surgiram ao longo da aula. As dúvidas eram comentadas em sala com a 

participação dos demais alunos, numa perspectiva interativa. Após a explicação e participação 

dos alunos, foi aplicado o pré-teste, de forma individual. No segundo encontro, a cartilha 

ilustrada sobre a LV foi inicialmente apresentada aos alunos, de forma a esclarecer o 

propósito da elaboração do material e sua estrutura física, seções principais e os capítulos 

específicos sobre a doença, incluindo o glossário de termos técnicos. Os discentes realizaram 

questionamentos sobre diversas ilustrações presentes na cartilha, como as imagens anatômicas 

sobre a sintomatologia humana e aspectos específicos do calazar canino. Cada aluno realizou 

a leitura do material que foi distribuído no início da aula, sendo realizado o pós-teste somente 

após todos os alunos terem utilizado o recurso didático. 

 A análise comparativa das questões, entre o pré-teste e o pós-teste, revelou o 

seguinte perfil de acertos, obtido a partir do total de 46 respostas por questão para cada um 

dos testes: 

A primeira questão com enunciado “As doenças transmissíveis são patologias 

que possuem um agente causal, em geral um microrganismo, e, em algumas situações, 

dois ou mais hospedeiros. Esses hospedeiros podem desempenhar funções distintas em 

relação ao ciclo vital do agente causador da doença. Todos os itens abaixo apresentam 

microrganismos transmitidos por insetos, qual deles identifica corretamente o agente 

etiológico do Calazar?”, obteve 32 respostas corretas (69,5% do total) no pré-teste e 40 

respostas corretas (86,9% do total) no pós-teste.  

A segunda pergunta, que trazia o enunciado “As leishmanioses são doenças com 

manifestações clínicas diversas, a despeito de possuírem agentes causais e vetores 

biológicos semelhantes. Considerando os dois tipos principais de manifestações clínicas 

dessas doenças, quais são os órgãos mais afetados no tipo visceral?”, obteve 28 respostas 

corretas (60, 8% do total) no pré-teste em comparação com 36 respostas corretas (78,2% do 

total) no pós-teste. 
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A terceira questão portava o enunciado “O agente etiológico do Calazar pode 

ser encontrado em organismos invertebrados e vertebrados. Considerando o ciclo 

urbano da doença, qual desses organismos pode ser considerado como hospedeiro 

acidental do parasito?” e alcançou 29 questões corretas (63% do total) no pré-teste em 

relação a 37 respostas corretas (80,4% do total) do pós-teste. 

A quarta questão que tinha por enunciado “No caso específico da LV, o 

diagnóstico precoce dos reservatórios urbanos viabiliza medidas de controle da doença e 

redução do número de casos. Assinale a opção que apresenta o método mais adequado 

de diagnóstico inicial da doença nesses casos.” obteve 30 respostas corretas (65,2% do 

total) no pré-teste e 41 respostas corretas (89,1% do total) no pós-teste. 

A quinta pergunta que trazia o enunciado “Diversas patologias possuem 

características em comuns, incluindo sintomatologia, tratamento e contágio 

(transmissão). Comparando a leishmaniose visceral e arboviroses, como a dengue e a 

febre amarela, qual o item que possui uma semelhança marcante entre essas 

enfermidades?” obteve 33 respostas corretas (71,7% do total) no pré-teste em comparação 

com 42 respostas corretas (91,3% do total) no pós-teste. 

A sexta questão trazia o enunciado “Em alguns casos o Calazar pode 

manifestar sintomas evidentes nos hospedeiros vertebrados. A iniciativa de identificar, 

de modo superficial, os cães suspeitos com Calazar pode ser feita pelos próprios donos, a 

partir do reconhecimento de sintomas típicos. Quais os sinais clínicos comuns da LV 

presentes no cão doméstico doente?”. Essa pergunta alcançou 27 respostas corretas (58,6% 

do total) no pré-teste em relação a 33 respostas corretas (71,7% do total) no pós-teste. 

A sétima questão comportava o enunciado “O conhecimento das principais vias 

de transmissão de uma doença contribui para a adoção de medidas profiláticas 

eficientes. Para tanto, é necessário o conhecimento dos organismos envolvidos na cadeia 

de transmissão. Qual a condição ideal para a fêmea do inseto Lutzomyia longipalpis pôr 

seus ovos?” e obteve 26 respostas corretas (56.5% do total) no pré-teste em comparação com 

40 respostas corretas (86,9% do total) no pós-teste. 

Os resultados demonstraram diferenças no perfil de acerto de todas as perguntas 

objetivas entre o pré-teste e o pós-teste. As diferenças entre o número de acertos das questões 

dos testes avaliativos e seus respectivos valores percentuais em relação à amostra podem ser 

verificadas de modo comparativo no Gráfico 1.  
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Gráfico 1 - Comparação entre o número de acertos das 7 questões objetivas dos testes 

avaliativos 

 

                     Fonte: Elaborado elo autor. 

 

  A análise quantitativa das questões objetivas revelou um aumento do número de 

acerto de todas as questões, sugerindo uma melhor compreensão dos conteúdos sobre a LV a 

partir do uso da cartilha ilustrada em comparação com a aula expositiva-dialogada isolada. As 

questões 3, 4, 5, 6 e 7 exigiam maior compreensão dos aspectos socioculturais e ambientais da 

doença para serem respondidas corretamente, em comparação com as demais questões (1, 2) 

que estavam mais relacionadas com o reforço construído a partir da linguagem multimodal, 

principalmente das imagens, contida na cartilha. Mayer (2009) argumenta que uma das 

propostas da linguagem multimodal é promover um desenvolvimento do aprendizado, 

induzido pela interação das informações textuais e ilustradas realizadas pelo leito, nesse caso, 

o aluno. 

As questões que exigiam conhecimento crítico em maior intensidade, nas quais os 

alunos deveriam integrar os conhecimentos prévios e os adquiridos, principalmente 

envolvendo aspectos socioculturais e o contexto da doença, apresentaram disparidade entre o 

número de acertos nos testes avaliativos, sugerindo uma aproximação do conhecimento 

adquirido por esses alunos do Pensamento Complexo, o qual defende a ideia da conexão de 

diversos saberes, apresentados tradicionalmente de modo fragmentado, para a compreensão 

dos fenômenos cotidianos (MORIN, 2015). No caso específico dessas questões, os 

conhecimentos dos aspectos biológicos, socioculturais e ambientais da LV necessitavam de 

uma articulação entre si para que os discentes fossem bem sucedidos na maioria das questões 

objetivas (3,4,5,6 e 7), aproximando-se, nessa perspectiva, de uma educação em saúde que 

permita não apenas o conhecimento biológico da doença, mas uma reflexão crítica do seu 
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contexto, por meio de uma abordagem ambiental complementar (MOHR; SCHALL, 1992) . 

No âmbito escolar, a educação em saúde, segundo Meyer et al. (2006), deve permitir a 

construção de um ambiente reflexivo a partir da conexão de conhecimentos que se 

completam, articulando os aspectos biológicos com outros saberes pertinentes.  

Considerando os conhecimentos requisitados para a identificação consciente das 

respostas corretas das questões objetivas, para acertar a questão 1 era necessário que o aluno 

reconhecesse, nos itens apresentados (a,b,c,d,e), qual alternativa continha o agente etiológico 

da LV. O maior número de acertos no pós-teste sugere que os alunos fizeram uma associação 

entre o conteúdo expostas na cartilha, na forma de textos e imagens (presentes tanto na 

história em quadrinhos como num capítulo específico), que traziam a informação de que o 

agente causador da doença era um protozoário flagelado de nome científico Leishmania 

infantum. Nesse contexto, existe uma estreita relação entre as imagens desse parasito, 

expostas na cartilha, e o texto escrito, ambos acessíveis durante a manipulação do recurso 

didático, pelos alunos, e provavelmente presentes na memória de trabalho desenvolvida por 

eles, segundo a sugestão da Teoria Cognitiva da Aprendizagem multimodal (MAYER, 2009). 

A resolução da segunda questão sugere processos semelhantes, mudando apenas o tema 

central da pergunta que seria a cerca dos principais órgãos afetados pela doença. Tanto a 

história em quadrinhos quanto a seção posterior traziam as imagens e explicações sobre de 

dois indivíduos com aumento patológico do fígado e do baço (hepatoesplenomegalia), 

informação necessária para o acerto consciente dessa questão.  

 As questões 3, 4, 5, 6 e 7 foram elaboradas observando, a biologia e contexto da 

LV, necessitando, para serem conscientemente solucionadas, do desenvolvimento de um 

pensamento reflexivo e crítico consoante com a Alfabetização Científica, pois havia 

necessidade do reconhecimento e conexão dos aspectos socioculturais e ambientais (coleta de 

lixo insuficiente, favorecendo a proliferação do vetor; animais domésticos e silvestres 

envolvidos no ciclo biológico do parasito) e prováveis conhecimentos prévios 

(reconhecimentos de vetores de outras doenças como o inseto Aedes aegypti; trabalho 

realizado pelos agentes de combate às endemias). A associação feita entre esses 

conhecimentos (biológicos, socioculturais e ambientais) dialoga com o que Chassot (2018) 

afirma, no sentido de que o ensino de Ciências deve inserir o objeto de estudo na sua 

realidade, no seu contexto local, se distanciando do ensino “asséptico”. 

Segundo Chassot (2018), o ensino de Ciências e, portanto, o conhecimento 

científico adquirido nas escolas não deveria se restringir à mera passagem de conteúdos 

desconexos, pois haveria o risco do ensino se reduzir ensino à formação de estudantes sem 



44 

 

criticidade e adestrados para a realização de provas como o Exame Nacional do ensino Médio 

(ENEM). De acordo com Sasseron e Carvalho (2011) e Chassot (2018) o conhecimento 

científico e o ensino desse conhecimento devem significar uma formação cidadã que 

signifique não apenas adquirir informações, mas também, a partir desse conhecimento, 

questionar, de modo crítico e reflexivo o meio social no qual nos inserimos.  

 

Aceitando que o ensino que temos conduz à primeira das opções, só resta uma 

alternativa: mudança. Uma alternativa de mudança que poderia ser direcionadora de 

um ensino que busque cada vez mais propiciar que os conteúdos que se emprega 

para fazê-lo sejam um instrumento de leitura da realidade e facilitadora da aquisição 

de uma visão crítica da mesma e, assim, possa contribuir - como já foi acentuado - 

para modificá-la para melhor, em que esteja presente uma continuada preocupação 

com a formação de cidadãs e cidadãos críticos. (CHASSOT, 2018, p. 131) 

 

Em pesquisa semelhante à deste trabalho, analisando uma cartilha ilustrada sobre 

histologia como recurso didático, Silva (2018), a partir dos resultados obtidos, constatou que 

o material sugere ser um facilitador da prática docente, propiciando melhor compreensão 

geral do tema e esclarecimentos de seus aspectos mais complexos. Segundo o autor dessa 

pesquisa, algumas características presentes nas cartilhas ilustradas são identificadas como 

facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem como: linguagem acessível, ilustrações 

atrativas e possibilidade de contextualização. Nesse contexto, Martins et al. (2016) 

argumentam que os instrumentos didáticos, como materiais impressos, em razão de sua 

importância na educação em saúde no ambiente escolar devem facilitar o ensino, 

possibilitando a compreensão  dos conteúdos curriculares: 

 

No que diz respeito especificamente à saúde, é fundamental que esses instrumentos, 

por seu papel importante no processo de ensino e aprendizagem, propiciem 

condições para uma aprendizagem compatível com objetivos da Educação em Saúde 

no Ensino Médio, por exemplo, mostrando as intricadas redes de relações ecológicas 

e seus impactos na saúde humana. (MARTINS et al., 2016, p. 2) 

 

As questões subjetivas dos testes avaliativos foram categorizadas e interpretadas 

por análise de conteúdo. De acordo com Bardin (2011) a análise de conteúdo envolve três 

principais momentos: a) Pré-análise composta por leitura flutuante, seleção dos documentos e 

formulação de hipótese e objetivos. b) Exploração do material com observação das unidades 

de registro ou de contexto e formação das categorias (categorização) e c) tratamento dos 

resultados e interpretação. Os questionários aplicados aos alunos possuíam três perguntas 

subjetivas (8, 9 e 10) cujas respostas foram categorizadas conforme a análise exposta a seguir. 

Para a questão de número 8, com enunciado “Considerando os diversos quadros 

clínicos da doença em humanos e em cães, qual a importância de você, como 

proprietário do animal, permitir que o agente de saúde realize o diagnóstico precoce e 
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faça as notificações dos casos confirmados às entidades de vigilância em saúde?” as 46 

respostas analisadas foram organizadas em cinco categorias, conforme pode ser observado no 

Quadro 2:  

 

Quadro 2 - Categorização e análise comparativa das respostas da questão 8 dos testes 

avaliativos 

CATEGORIAS PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

1-IDENTIFICAR PRECOCEMENTE OS CÃES 

INFECTADOS, AJUDANDO A REDUZIR OS 

RESERVATÓRIOS E O NÚMERO DE NOVOS CASOS 

19 29 

2-PERMITIR O TRATAMENTO DOS CÃES DOENTES  14 9 

3-EVITAR A TRANSMISSÃO DA DOENÇA 5 1 

4-NÃO SE APLICA 4 3 

5-NÃO RESPONDERAM 4 4 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

De acordo com os dados expostos no quadro 2, pode ser observado que a maior 

parte das respostas dos alunos estavam de acordo com o resultado esperado, ou seja, com os 

conteúdos teorizados em sala, durante a aula expositiva-dialogada e presentes no recurso 

didático. Apesar de ser a categoria com maior número de respostas compatíveis nos dois 

momentos da pesquisa, houve um acréscimo de 10 respostas corretas após a aplicação do 

recurso didático, indicando que o uso da cartilha corroborou para que mais alunos 

percebessem a repercussão social do trabalho dos agentes de combate às endemias. A segunda 

categoria com maior número de respostas é compatível com a pergunta da questão, porém 

incompleta, sob vários aspectos: nem todo cão infectado é um cão doente; o tratamento dos 

cães nem sempre é possível; mesmo que seja efetivado, o tratamento não garante cura. 

Observa-se que essa categoria apresentou, após o uso da cartilha, redução de respostas num 

total de 5 alunos, sinalizando melhor da compreensão da doença com o uso do recurso 

didático . Na terceira categoria se enquadram as respostas que afirmavam o fim da 

transmissão a partir da identificação dos cães, sugerindo um raciocínio absoluto (ideia de 

certeza), configurando uma compreensão incompleta do tema, uma vez reconhece o cão 

doméstico como reservatório, mas exclui outros hospedeiros vertebrados da cadeia de 

transmissão como o homem e a raposa presente no ciclo silvestre do parasito. A quarta 

categoria comporta as respostas que foram incoerentes em relação à pergunta, como o aluno 

de número 32 que escreveu “a doença é fatal e não tem cura”. A quinta categoria consiste nas 

respostas em branco, sendo a única que não registrou mudança após a aplicação da cartilha. 
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Em relação à questão de número 9, cujo enunciado é “As medidas preventivas 

de uma doença transmissível são de extrema importância para a saúde de uma 

população, pois corrobora para a redução de novos casos e possíveis óbitos. Quais a 

principais medidas profiláticas recomendadas pelas entidades de vigilância em saúde?” 

o total de 46 respostas foi organizado em quatro categorias, conforme mostra o quadro 3: 

 

Quadro 3 - Categorização e análise comparativa das respostas da questão 9 dos testes 

avaliativos 
CATEGORIAS PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

1-MANEJO AMBIENTAL, IDENTIFICAÇÃO E EUTANÁSIA DE 

CÃES INFECTADOS, TRATATAMENTO DOS CASOS HUMANOS 

24 36 

2-EVITAR CONTATO COM CÃES INFECTADOS 12 6 

3-EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA PARADA  6 1 

4-NÃO RESPONDERAM 4 3 

 Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

A análise demonstrou que a categoria 1 comportou, nos dois testes, o maior 

número de respostas esperadas, ou seja, consoante com as medidas preventivas preconizadas 

pelos órgãos de vigilância em saúde e presentes na cartilha. Todavia, houve um incremento de 

12 respostas nessa categoria, após o a aplicação do recurso didático, sugerindo uma melhor 

compreensão, por parte do aluno, da influência de fatores externos na transmissão da doença, 

como a verificação da citação “manejo ambiental” nas respostas do pós-teste desses alunos. 

As respostas relacionadas com as categoria 2 e 3 são consideradas erradas e refletem duas 

situações prováveis e distintas: uma compreensão parcial da transmissão da LV, no caso das 

respostas da categoria 2  e uma associação equivocada do ciclo biológico do vetor da LV com 

o vetor da Dengue, no caso das respostas da categoria 3. Evitar contato com cães infectados 

sugere que o aluno reconhece o cão infectado como um reservatório, contudo é o contato 

direto com o inseto vetor que deve ser evitado. O acúmulo de água parada no domicílio e 

peridomícilio favorece a reprodução do inseto vetor da Dengue, mas não da LV. A redução de 

respostas incluídas nessas categorias sinaliza que a aplicação da cartilha facilitou a 

compreensão dos aspectos relativos ao ciclo biológico do parasito. Quatro alunos não 

responderam  no pré-teste e três no pó-teste, sendo consideradas resposta em branco e 

pertencentes à categoria 4.   

Considerando a questão 10, que pergunta “Em sua opinião, qual a importância 

do ensino de doenças transmissíveis na Educação Básica?” as respostas foram organizadas 

em três categorias de acordo com o exposto no quadro 4:  
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Quadro 4 - Categorização e análise comparativa das respostas da questão 10 dos testes 

avaliativos 
CATEGORIAS PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

1- FACILITA A COMPREENÇÃO DAS DOENÇAS E DAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADEQUADAS 

33 41 

3- AJUDA NA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES DO VESTIBULAR 7 1 

4- NÃO RESPONDERAM 6 4 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

A partir dos dados obtidos nessa questão, constata-se que a categoria 1, obteve o 

maior número de respostas, refletindo o resultado esperado, apontando para uma maior 

compreensão da relevância da educação em saúde na formação de um indivíduo consciente  

das consequências de suas decisões na comunidade (MARTINS et al., 2016). Nessa 

perspectiva, a cartilha atuou como provável facilitador da formação crítica dos discentes, o 

que pode ser verificado no aumento de 11 respostas no pós-teste em relação ao teste inicial. A 

segunda categoria obteve 7 respostas no pré-teste, sugerindo uma preocupação por parte 

desses alunos com a aprovação no exame do vestibular, compatível com estresse verificado 

em estudantes do ensino médio anterior ao ingresso nos curso de graduação (Santos et al., 

2017). Somente uma resposta foi observada nessa categoria após o uso da cartilha ilustrada. 

Seis alunos não responderam a questão, sendo considerados como respostas em branco e 

incluídas na categoria 4, havendo, após aplicação do recurso didático, um pequena redução 

para quatro respostas em branco. 

Considerando a possibilidade de ilustrações informativas aturaram como recursos 

facilitadores do processo de ensino-aprendizagem, Ianesko et al. (2017) constataram, ao 

pesquisar sobre a utilização de história em quadrinhos no ensino de ciências,  desempenho 

superior dos estudantes utilizando o material ilustrado em relação às abordagens tradicionais 

isoladas, como a aula expositiva no quadro branco. Os dados estatísticos obtidos nesse estudo 

permitiu afirmar, segundo os autores, que a história em quadrinhos, enquanto instrumento 

didático no ensino de ciências, atuou promovendo maior envolvimento dos estudantes em sala 

de aula, motivando e aumentando a curiosidade dos discentes sobre os conteúdos abordados. 

Nessa perspectiva, Lima et al., (2017), ao analisar o uso de cartilhas educativas sobre a 

transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a posterior avaliação desses 

materiais por meio de questionários, argumenta que as cartilhas são ferramentas didáticas 

capazes de contribuir para a prevenção de doenças infeciosas. 

O objetivo principal das questões subjetivas era inferir, a partir das respostas dos 

alunos, se houve uma maior compreensão do tema, Leishmaniose Visceral, considerando os 

aspectos socioculturais e ambientais. A análise de conteúdo das questões subjetivas (8, 9 e 10) 
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dos testes avaliativos, de modo comparativo entre os pré-teste e o pós-teste, sugere que os 

alunos desenvolveram, com o uso do recurso didático, uma compreensão mais nítida da 

influência do contexto socioambiental na LV e de como as escolhas individuais que fazemos 

podem influenciar, numa perspectiva do coletivo, para redução ou aumento do número de 

casos de uma doença transmissível.  

Os dados obtidos sugerem que a aplicação da cartilha ilustrada facilitou a 

compreensão sobre a LV e os fatores externos relacionados com a transmissão da doença, 

desenvolvendo na maioria dos 46 alunos envolvidos na pesquisa, a educação em saúde, que 

segundo Valadão (2004), pode ser compreendida como um conjunto de práticas educativas 

visando a saúde do indivíduo e do coletivo. Considerando a presença de membros da 

comunidade (alunos) na escola e a importância do ambiente escolar na transmissão e 

aquisição de informações, o conhecimento científico adquirido pelos alunos ultrapassa as 

fronteiras geográficas da escola, permitindo influenciar a comunidade a adotar as medidas 

preventivas adequadas em relação às doenças transmissíveis (MARTEIS; MAKOWSKI; 

SANTOS, 2011). Janini, Bessler e Vargas (2015), a partir de estudos realizados sobre 

educação em saúde na promoção da qualidade de vida, argumentam sobre a importância da 

educação em saúde enquanto veículo capaz de construir uma atitude individual consciente, 

desenvolvendo sua autonomia. Nesse contexto, Martins et al. (2016) argumentam sobre como 

aprender, numa abordagem crítica, sobre temas relacionados à saúde (educação em saúde) 

pode proporcionar  uma mudança significativa na percepção de temas relevantes, como o 

impacto das politicas públicas e da indústria farmacêutica no meio ambiente, assim como na 

conscientização da adoção de hábitos saudáveis e das consequências das decisões individuais  

e coletivas para a saúde da comunidade, contribuindo diretamente para a formação de 

cidadãos conscientes da sua participação na sociedade.  

 

5.3 ANÁLISE DA CARTILHA ILUSTRADA 

 

 Os resultados do questionário avaliativo do material didático, em relação à 

estrutura e adequação da cartilha, contendo 7 questões objetivas ( 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a e 3b), 

de um total de 46 questionários respondidos, foram : Questão 1a - 16 concordaram totalmente 

com  o tamanho da cartilha; 12 concordaram parcialmente; 8 foram indiferentes; 7 

discordaram totalmente e 3 discordaram parcialmente. Questão 1b - 17 concordaram 

totalmente com o número de páginas do material; 16 concordaram parcialmente; 8 foram 

indiferentes; 2 discordaram parcialmente e 3 discordaram totalmente. Questão 1c - 39 
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concordaram com a quadrinização da cartilha; 6 concordaram parcialmente e apenas 1 

discordou parcialmente.  Questão 2a - 40 concordaram totalmente com a linguagem usada na 

cartilha; 2 concordaram parcialmente; 3 discordaram parcialmente e somente 1 discordou 

totalmente. Questão 2b - 30 concordaram totalmente com a clareza e objetividade de 

exposição dos conceitos; 11 concordaram parcialmente; 3 discordaram parcialmente e 2 

discordaram totalmente. Questão 3a - 44 concordaram totalmente com a adequação das 

ilustrações da cartilha e somente 2 concordaram parcialmente; Questão 3b - 42 concordaram 

totalmente com a atratividade e organização das ilustrações e 4 concordam parcialmente. A 

figura 12 resume, de forma comparativa, os resultados obtidos nas questões objetivas da 

avaliação da cartilha. 

A análise quantitativa das 7 questões objetivas presentes no questionário 

avaliativo sobre o recurso didático revelou uma aceitação do material por parte dos alunos, no 

tocante aos seus aspectos principais:  1- estrutura física do suporte (cartilha) e 2-qualidade e 

adequação das ilustrações e linguagem utilizada. Essa afirmação pode ser constatada pelas 

opiniões de concordância com o material estarem, no mínimo, acima de 60 % em todos os 

seis aspectos avaliados do material, sendo que em quatro desses aspectos o índice de 

concordância superou 89% e em dois aspectos (atratividade e ilustrações) a avaliação revelou 

100% de concordância. 
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Figura 12 - Resultado da análise das respostas objetivas do questionário avaliativo da 

cartilha 

 
   

 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo Ramos (2017), trabalhos realizados em âmbito nacional demonstraram 

que as histórias em quadrinhos são textos multimodais de grande aceitação pelo público 

jovem, sendo o quarto tipo de texto mais citado durante as pesquisas. Para o autor essa 

aceitação explícita dos textos multimodais, em especial os gêneros quadrinísticos, pelos 

adolescentes terminou refletida nos editais de seleção do PNLD, onde constava a exigência de 

materiais didáticos que trouxessem produções multimodais, abordando diferentes letramentos. 

Esses textos multimodais deveriam propiciar a interação entre seus componentes para 

formação de um sentido:  

 

O texto passou a ser trabalhando, então, como uma atividade de interação entre 

pessoas, sócio-historicamente ancorada, que leva em conta os conhecimentos de 

cada um no processo comunicativo e é composta de diferentes modalidades, de 

origem verbal e visual. Esse texto com variados códigos tem recebido distintos 

nomes: multissemiótico, não verbal, híbrido (RAMOS, 2017, p. 179). 

 

Para Costa e Silva (2015), a aceitação do gênero quadrinístico, por parte dos 

estudantes, colabora para o processo de ensino-aprendizagem, pois auxilia não apenas o 

discente, mas também o docente. Segundo os autores, o docente se beneficia do caráter 

atrativo da história em quadrinhos, a qual convida o aluno para a sua utilização e, 
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consequentemente, facilita o ensino dos conceitos científicos complexos. Em relação ao uso 

da cartilha, esse aspecto atrativo foi observado durante a aplicação do recurso didático, 

demonstrado pela manipulação do material didático pelos alunos, mesmo após a sua leitura 

inicial.  

As duas questões subjetivas do questionário avaliativo da cartilha foram 

submetidas a uma análise de conteúdo, resultando na categorização das respostas da seguinte 

forma:  

Para as respostas da questão de enunciado “Após a leitura da cartilha ilustrada 

e considerando as suas respostas nas questões anteriores, qual a sua opinião geral sobre 

o material didático?”, foram criadas três categorias, conforme demonstra o Quadro 5:  

 

Quadro 5 - Categorização e análise das respostas da primeira questão subjetiva sobre a 

avaliação da cartilha 
CATEGORIAS RESPOSTAS OBTIDAS 

A CARTILHA AJUDOU NA COMPREENSÃO DA LV 38 

A CARTILHA NÃO AJUDOU NA COMPREENSÃO DA LV 4 

NÃO RESPONDERAM 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação às respostas da segunda questão subjetiva, com o enunciado “Faça as 

sugestões que achar pertinentes para melhoria da cartilha ilustrada como recurso 

didático.”, foram desenvolvidas três categorias que podem ser observadas no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Análise das respostas da segunda questão subjetiva sobre a avaliação da 

cartilha 
CATEGORIAS RESPOSTAS OBTIDAS 

ALTERAR A ESTRUTURA DA CARTILHA 6 

ALTERAR A LINGUAGEM UTILIZADA 3 

NÃO RESPONDERAM 37 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A análise de conteúdo da primeira pergunta de natureza subjetiva sugeriu que a 

cartilha ilustrada atuou como ferramenta facilitadora no processo de ensino-aprendizagem do 

tema, na opinião dos estudantes, o que pode ser verificado no fato de que, de um total de 46 

respostas, 38 (82,6%) foram incluídas na Categoria 1. Um número reduzido de 8 respostas, 

pertencentes às categorias 2 e 3 não registraram o papel facilitador da cartilha no aprendizado, 

seja por discordância ou abstenção.  Em relação à segunda questão subjetiva, seis respostas, 

incluídas na categoria 1, sugeriram mudanças estruturais na cartilha, como a redução do 

número de páginas ou aumento do tamanho da letra. A categoria 2 obteve três respostas, 

relacionas com a linguagem escrita e sugerindo substituição dos termos técnicos por 
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expressões simples, como pode ser constatado nas respostas “precisa escrever de um jeito 

mais fácil de entender” e “ tem palavra difícil demais”, dos alunos de número16 e 31, 

respectivamente. A maioria dos alunos não respondeu, sendo consideradas como respostas em 

branco e alocadas na categoria 4. Nesse contexto, a ausência de sugestões visando a melhoria 

da cartilha em adição aos resultados obtidos das questões objetivas sinaliza para um 

reconhecimento, por parte dos alunos, da qualidade do material didático utilizado. 

De acordo com Lopes (1998) a aula expositiva-dialogada, metodologia de ensino 

utilizada para efeitos comparativos nesse trabalho, possibilita contribuições pertinentes em 

relação à prática docente, uma vez que minimiza ou mesmo supera as distâncias existentes 

entre o educador e o educando, cultivando um ambiente de interação, favorecido pelo diálogo, 

durante a construção do conhecimento. Nessa perspectiva, não foi objetivo desta pesquisa 

substituir as contribuições positivas fornecidas pela aula expositiva-dialogada por um recurso 

didático, mas sim produzir uma ferramenta complementar, a cartilha ilustrada, facilitadora do 

processo de ensino-aprendizagem, afetando tanto o docente quanto o discente na construção 

dos conhecimentos. O professor de Biologia, assim como os docentes das demais áreas 

científicas possui a responsabilidade de, no seu fazer pedagógico, buscar alternativas que 

complementam positivamente as suas práticas em sala de aula, tornando o conteúdo mais 

convidativo e esclarecedor ao aluno (KRASILCHIK, 2008).  

Durante a aplicação da cartilha foi observado um envolvimento da maioria dos 

educandos. Simultaneamente à manipulação do recurso didático, no ato de folhear, os alunos 

fizeram comentários, dialogando entre si sobre as diversas ilustrações informativas 

encontradas no material. Esse interesse, por parte dos discentes, foi percebido não apenas no 

primeiro contato com a cartilha, durante consulta inicial, mas subsequentemente, na 

permanência da manipulação do material após a leitura.  O recurso didático se mostrou, 

portanto, atrativo, aproximando o aluno do tema apresentado, fornecendo informações 

complementares à aula expositiva e auxiliando na produção conhecimentos, refletidos no 

melhor rendimento desses alunos quando submetidos aos testes avaliativos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de ensino-aprendizagem está diretamente relacionado com a ideia de 

desenvolvimento cognitivo e esse processo de desenvolvimento se revela uma tarefa 

desafiadora, convidando muitas vezes o educador a elaborar novas estratégias de ensino a 

serem utilizadas na sua prática docente ou mesmo sugeridas a outros educadores (BUNZEN; 

MENDONÇA, 2013). A busca por novas metodológicas didáticas e a intenção de elaborar um 

recurso auxiliar da prática docente convergiu, nesta pesquisa, para a construção de um texto 

narrativo ilustrado, no suporte de uma cartilha, objetivando conectar diversos conhecimentos 

(aspectos científicos, ambientais, culturais e sociais) sobre uma doença de relevância em 

saúde pública no estado Ceará, a Leishmaniose Visceral ou Calazar. 

A cartilha ilustrada produzida comporta textos multimodais, sendo o principal, a 

história em quadrinhos, de expressiva aceitação pelo público jovem (RAMOS, 2017), 

constituindo um aspecto atrativo em relação ao o aluno. Além das linguagens verbal e não 

verbal, o material foi elaborado numa abordagem interdisciplinar ao se utilizar, por exemplo, 

termos técnicos (microlitros) e gráficos matemáticos para a sua confecção. A 

Interdisciplinaridade contida na cartilha, na perspectiva do Pensamento Complexo, buscou 

aproximar o conhecimento biológico dos demais, minimizando a influência do pensamento 

simplificador tradicional, onde as disciplinas se apresentam como ambientes fechados e 

isolados (MORIN, 2015).  

Considerando as limitações desse estudo, percebe-se que a aplicação da cartilha 

foi realizada num espaço amostral reduzido de 46 participantes avaliados. Não houve 

avaliação dos diálogos realizados entre o docente e os discentes, durante a aula expositiva, e 

não houve a medição de quanto tempo foi dedicado aos aspectos biológicos, socioculturais e 

ambientais relacionado à LV, o que pode ter repercutido não só no fomento dos diálogos por 

parte dos alunos, mas também no desenvolvimento da memória de curto prazo desses alunos 

em relação ao tema, durante a resolução dos questionários avaliativos. Em relação aos testes 

aplicados, também é válido destacar que apesar de não serem informados sobre a 

correspondência entre o pré-teste e o pós-teste, o fato das questões serem as mesmas pode ter 

influenciado na resolução do pós-teste, considerando as variações de memória de cada aluno. 

Essas características sugerem que pesquisas posteriores possam ser realizadas com um maior 

número de participantes (maior espaço amostral) e em situações mais controladas sobre os 

eventos utilizados como objetos de comparação, a fim de se obter dados mais consistentes. 
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Contudo, a comparação dos resultados obtidos a partir dos três questionários 

semiestruturados (pré-teste, pós-teste e avaliação da cartilha) sobre o uso da cartilha como 

recurso didático e sua repercussão no processo de ensino-aprendizagem, somada à 

participação e engajamento dos discentes durante a manipulação e leitura desse material, 

sugere a viabilidade da cartilha ilustrada quadrinizada sobre a Leishmaniose Visceral como 

um recurso didático a ser utilizado em sala de aula, não apenas corroborando para a 

compreensão dos aspectos parasitológicos dessa enfermidade, mas também favorecendo uma 

visão crítica de como outros aspectos (socioculturais e ambientais) estão interligados. 
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APÊNDICE A - Cartilha Ilustrada 
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APÊNDICE B - Testes Aplicados aos Alunos 

 

Os estudos científicos das diversas doenças transmissíveis permitem a melhor 

compreensão do patógeno causador (agente etiológico) e suas vias de contágio mais 

comuns. Baseado nesses conhecimentos científicos, os órgãos de saúde podem elaborar 

medidas preventivas adequadas e eficientes. No caso específico da Leishmaniose Visceral 

(LV), ou Calazar, responda: 

1) As doenças transmissíveis são patologias que possuem um agente causal, em geral um 

microrganismo, e, em algumas situações, dois ou mais hospedeiros. Esses hospedeiros podem 

desempenhar funções distintas em relação ao ciclo vital do agente causador da doença. Todos 

os itens abaixo apresentam microrganismos transmitidos por insetos, qual deles identifica 

corretamente o agente etiológico do Calazar? 

a) o protozoário Plasmodium vivax. 

b) o arbovírus Alenquer. 

c) o procarionte Bartonella bacilliformis. 

d) o protozoário Leishmania infantum. 

e) o protozoário Leishmania braziliensis. 

2) As leishmanioses são doenças com manifestações clínicas diversas, a despeito de 

possuírem agentes causais e vetores biológicos semelhantes. Considerando os dois tipos 

principais de manifestações clínicas dessas doenças, quais são os órgãos mais afetados no tipo 

visceral? 

a) pele, somente. 

b) fígado, baço e medula óssea. 

c) esôfago, intestino grosso e coração. 

d) pele e mucosas. 

e) mucosas, somente. 

3) O agente etiológico do Calazar pode ser encontrado em organismos invertebrados e 

vertebrados. Considerando o ciclo urbano da doença, qual desses organismos pode ser 

considerado como hospedeiro acidental do parasito? 

a) ser humano. 

b) cão doméstico. 

c) raposa. 

d) gambá. 

e) inseto flebotomíneo. 
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4) No caso específico da LV, o diagnóstico precoce dos reservatórios urbanos viabiliza 

medidas de controle da doença e redução do número de casos.  Assinale a opção que 

apresenta o método mais adequado de diagnóstico inicial da doença nesses casos. 

a) ELISA (ensaio de imunoabsorção enzimática). 

b) verificação de parasitos a partir de uma amostra da medula (punção medular). 

c) DPP (teste imunocromatográfico). 

d) verificação de parasitos a partir de lesões na pele ou mucosas. 

e) verificação dos sinais clínicos da doença. 

5) Diversas patologias possuem características em comuns, incluindo sintomatologia, 

tratamento e contágio (transmissão). Comparando a leishmaniose visceral e arboviroses, como 

a dengue e a febre amarela, qual o item que possui uma semelhança marcante entre essas 

enfermidades?   

a) sintomas idênticos em todos os casos.  

b) mesmos reservatórios urbanos e silvestres. 

c) mesmos métodos de diagnóstico precoce. 

d) mesmo tratamento. 

e) transmissão principal por picada de artrópodes. 

6) Em alguns casos o Calazar pode manifestar sintomas evidentes nos hospedeiros 

vertebrados. A iniciativa de identificar, de modo superficial, os cães suspeitos com Calazar 

pode ser feita pelos próprios donos, a partir do reconhecimento de sintomas típicos. Quais os 

sinais clínicos comuns da LV presentes no cão doméstico doente?  

a) emagrecimento, queda de pêlos ao redor de olhos. 

b) febre alta constante e convulsões. 

c) diarreia crônica e febre alta constante. 

d) Lesões na pele, e diarreia crônica. 

e) lesões na pele e febre alta constante. 

7) O conhecimento das principais vias de transmissão de uma doença contribui para a adoção 

de medidas profiláticas eficientes. Para tanto, é necessário o conhecimento dos organismos 

envolvidos na cadeia de transmissão. Qual a condição ideal para a fêmea do inseto Lutzomyia 

longipalpis pôr seus ovos? 

a) água corrente qualquer. 

b) água parada qualquer. 

c) somente água parada e limpa. 

d) somente água parada e rica em matéria orgânica. 

e) solo contendo matéria orgânica exposta. 
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8) Considerando os diversos quadros clínicos da doença em humanos e em cães, qual a 

importância de você, como proprietário do animal, permitir que o agente de saúde realize o 

diagnóstico precoce e faça as notificações dos casos confirmados às entidades de vigilância 

em saúde? 

 

 

 

 

 

9) As medidas preventivas de uma doença transmissível são de extrema importância para a 

saúde de uma população, pois corrobora para a redução de novos casos e possíveis óbitos. 

Quais a principais medidas profiláticas recomendadas pelas entidades de vigilância em saúde? 

 

 

 

 

 

10) Na sua opinião, qual a importância do ensino de doenças transmissíveis na Educação 

Básica? 
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APÊNDICE C- Avaliação da Cartilha Ilustrada 

 

1) Avaliação da estrutura da cartilha ilustrada: 

a) O tamanho da cartilha está adequado? 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Concordo totalmente 

b) O número de páginas da cartilha está adequado? 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Concordo totalmente 

c) O formato (quadrinização) da cartilha está adequado? 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Concordo totalmente 

2) Avaliação da linguagem da cartilha ilustrada: 

a) A linguagem da cartilha está adequada ao público alvo (alunos do Ensino Médio)? 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Concordo totalmente 

b) Os conceitos estão expostos de modo claro e objetivo? 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Concordo totalmente 
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3) Avaliação das ilustrações da cartilha ilustrada: 

a) As ilustrações da cartilha estão adequadas ao conteúdo? 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Concordo totalmente 

b) O visual das ilustrações é atrativo e organizado adequadamente? 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Concordo totalmente 

4) Após a leitura da cartilha ilustrada e considerando as suas respostas nas questões 

anteriores, qual a sua opinião geral sobre o material didático? 

 

 

 

 

 

5) Faça as sugestões que achar pertinentes para melhoria da cartilha ilustrada como  

recurso didático. 

 

 

 

 

 

 

 

GRATO PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Caro responsável / Representante legal, 

Seu (sua) filho (a) ______________________________________________________ está 

sendo convidado (a) a participar como voluntário na pesquisa intitulada “CARTILHA 

ILUSTRADA COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE BIOLOGIA: 

UMA OUTRA ABORDAGEM DA LEISHMANIOSE VISCERAL”, que se refere a uma 

pesquisa de Mestrado. O objetivo desse estudo é analisar a utilização de um recurso didático 

na forma de uma cartilha ilustrada sobre o tema Leishmaniose Visceral e seu possível impacto 

positivo sobre a compreensão do tema por parte dos estudantes de ensino médio. Os 

resultados contribuirão para mostrar se a utilização da cartilha ilustrada favoreceu o processo 

de ensino-aprendizagem sobre o tema Leishmaniose Visceral. As atividades serão realizadas 

em maio de 2019. A participação dele(a) consiste em: 

● Participar de duas aulas teóricas expositivas sobre Leishmaniose Visceral; 

   

● Responder um questionário avaliativo sobre o tema das aulas expositivas; 

   

● Participar de duas aulas com a utilização de uma cartilha ilustrada sobre a Leishmaniose 

Visceral    

● Responder um questionário avaliativo sobre a utilização da cartilha ilustrada como 

recurso didático.·. 

Garante-se que a pesquisa não trará prejuízos na qualidade e condição de vida, estudo e/ou 

trabalho dos participantes. Tudo foi planejado para minimizar os riscos da participação dele 

(a), porém se ele(a) sentir desconforto com as atividades, dificuldade ou desinteresse poderá 

interromper a participação e, se houver interesse, conversar com o pesquisador sobre o 

assunto. O nome do seu (sua) filho (a) não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que 

garante seu anonimato e a divulgação será feita de forma a não identificar os voluntários. Não 

será cobrada nenhuma taxa e não haverá despesas por parte do participante. Como benefício 

dessa pesquisa é esperado que o participante melhore sua compreensão sobre a Leishmaniose 

Visceral, uma doença de alta relevância em saúde pública no estado do Ceará. A participação 

dele (a) não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir. Tal recusa não trará 

prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a instituição em que ele estuda. Desde já, 

agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição para maiores 
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informações. Você ficará com uma cópia deste Termo e, em caso de dúvidas ou 

esclarecimentos sobre esta pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador 

principal: 

Pesquisador Responsável: Messias Rodrigues Arruda. Telefone para contato: (85) 98698-

4757     E-mail: messiasbiologia@gmail.com                        Instituição: Universidade 

Estadual do Ceará 

Eu,_______________________________________________________, portador do RG nº 

_____________________ declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da 

participação do (a) meu (minha) filho(a) _________________________________________, 

portanto 

( ) aceito que ele(a) participe ( ) não aceito que ele(a) participe 

Fortaleza, _____ de ______________de 2019 

_________________________________________________________________ 

(Assinatura do responsável ou representante legal) 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da UECE que funciona na Av. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, 

Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar 

em contato com esse Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na realização das 

pesquisas com seres humanos. 

Eu, pesquisador Messias Rodrigues Arruda, obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento livre esclarecido do sujeito da pesquisa ou representante legal para a 

participação da pesquisa. 

___________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE E - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “CARTILHA ILUSTRADA 

COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE BIOLOGIA: UMA OUTRA 

ABORDAGEM DA LEISHMANIOSE VISCERAL”. 

O objetivo deste estudo consiste em avaliar a repercussão do uso da cartilha ilustrada no 

processo de ensino-aprendizagem e formação do sujeito ecológico crítico, tendo como tema a 

Leishmaniose Visceral. Caso autorize, você irá participar de duas aulas teóricas sobre o 

assunto, com duração de 60 minutos cada, respondendo a um questionário avaliativo contendo 

perguntas sobre os conceitos explicados durante essas aulas. Em seguida, você participará de 

duas aulas, com duração de 60 minutos cada, com a utilização de uma cartilha ilustrada, sobre 

a qual deverá responder um questionário avaliativo contendo perguntas sobre o assunto 

teorizado e o recurso didático (cartilha). A sua participação não é obrigatória e, a qualquer 

momento, poderá desistir da participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o 

pesquisador ou com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus 

Umirim - IFCE/Umirim. Tudo foi planejado para minimizar os riscos de sua participação, 

porém você pode sentir algum desconforto, dificuldade ou desinteresse em responder as 

perguntas contidas nos questionários, caso sinta algo desagradável, poderá interromper a sua 

participação e, se houver interesse, conversar com o pesquisador sobre o assunto. Você não 

receberá remuneração pela participação. A sua participação poderá contribuir para avaliação 

de recurso didático, no formato de cartilha ilustrada e quadrinizada, a ser utilizada no ensino 

de biologia e destinada à alunos do ensino médio. As suas respostas não serão divulgadas de 

forma a possibilitar a sua identificação. Além disso, você está recebendo uma cópia deste 

termo onde consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a 

qualquer momento. 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 

Pesquisador Responsável: Messias Rodrigues Arruda    Telefone para contato: (85) 98698-

4757 
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E-mail: messiasbiologia@gmail.com                        Instituição: Universidade Estadual do 

Ceará 

 

Eu, ________________________________________________________(o participante 

coloca o nome) declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação, 

sendo que: ( ) aceito participar ( ) não aceito participar 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da UECE que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, 

Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar 

em contato com esse Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na realização das 

pesquisas com seres humanos. 

 

 

 Fortaleza, ............................. de ............ 

_________________________________________ 

Assinatura do participante menor de idade 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
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ANEXO B - Termo de Anuência 

 


