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RESUMO

NUNES, Scheila da Rocha. Transposição Didática: uma proposta de cartilha sobre
zoonoses causadas por animais de estimação na educação de jovens e adultos.
Monografia Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais, Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2019.
Nesta pesquisa, foi abordado o tema zoonoses causadas por animais de estimação,
visto que é tão comum a aproximação dos seres humanos com os animais
domésticos, facilitando a compreensão do conteúdo por estar tão próximo ao
cotidiano. Portanto, o objetivo principal foi o desenvolvimento de uma cartilha
educacional sobre zoonoses causadas por animais de estimação como um auxiliar
no ensino dos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Sendo composta por três
zoonoses causadas por protozoários parasitas, a leishmaniose, toxoplasmose e a
giardia. Visualizamos como resultado a cartilha educacional, abordando as três
enfermidades que poderá contribuir para aprendizagem dos alunos pela relação
próxima entre os seres humanos e os animais domésticos. Além disso, os alunos
estarão sendo incentivados a tornarem-se cidadãos participativos e críticos na
comunidade, pois a cartilha permitirá tornarem-se multiplicadores de informações de
interesse de toda população.
Palavras-chave: Animais Domésticos. Giardia. Leishmaniose. Toxoplasmose.

ABSTRACT

Nunes, Scheila da Rocha. Didactic Transposition: the proposal of a booklet on
zoonoses caused by pets for the education of Young and Adult Students. Monografia
Interdisciplinary Degree in Natural Sciences, Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Ponta Grossa, 2019.
This research addresses the theme of zoonoses caused by pets, since it is so
common for humans to approach domestic animals; it makes it easier to understand
the subject because it is so close to everyday life. Therefore, the main objective was
the development of an educational booklet on zoonoses caused by pets as an aid in
the teaching of Young and Adult students. It is composed of three zoonoses caused
by parasitic protozoa, leishmaniasis, toxoplasmosis and giardia. As a result, we
conceived an educational booklet, addressing the three diseases, which may
contribute to students' learning through the close relationship between human beings
and domestic animals. In addition, students will be encouraged to become
participatory and critical citizens in the community as the booklet will allow them to
become multipliers of information of interest to the entire population.
Keywords: Domestic animals. Giardia. Leishmaniasis. Toxoplasmosis.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo de muitos anos a Ciência trouxe impactos positivos e negativos na
sociedade. É natural quando observamos apenas os benefícios que ela proporciona
para a sociedade, porém, é importante ressaltar que a Ciência é responsável
também por diversos efeitos colaterais, como por exemplo, as pesquisas realizadas
para o desenvolvimento de armas.
Na área da saúde ela tem sido uma grande aliada, pois é através de
diversas pesquisas que são descobertos os tratamentos de várias doenças, bem
como o desenvolvimento de vacinas, medicamentos, além de pesquisas no campo
da educação e demais áreas.
Para que os conhecimentos científicos cheguem até o ambiente escolar, é
necessário que passem por algumas modificações e reestruturações dos conteúdos
e que a linguagem se torne apropriada para a compreensão dos alunos.
No ensino de Ciências, existem muitos termos que são de difícil
compreensão, principalmente nos livros didáticos, o qual deveria estar com uma
linguagem mais clara, sendo que este é um dos materiais mais utilizados pelos
professores em suas aulas. No entanto, nem sempre essa linguagem pode ser
adaptada, como os nomes científicos, porém existem processos que podem facilitar
essa compreensão.
Nesse sentido o processo da Transposição Didática (TD), uma teoria
formulada pelo estudioso Chevallard no ano de 1980, demonstra grande importância
pois afirma a necessidade deque transformar o saber sábio, que é o saber científico
originado inicialmente pelos cientistas para o saber a ensinar, através de materiais
como os livros didáticos, e posteriormente no saber ensinado, naquele o qual o
professor é protagonista e precisa transpor esse conhecimento que contém nos
livros de forma que esteja adequado ao contexto atual da escola (SOUZA, 2015).
O saber ensinado é, portanto, considerado o processo mais importante
durante a Transposição Didática, pois é o saber que ficará para o aluno, o que
dispõe então do uso de materiais didáticos pelo professor que visam contribuir neste
processo, para que neste momento o conhecimento seja transferido aos alunos de
forma clara e sem fugir da essência do conteúdo originado pelos cientistas
(HAKIME, 2015).
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Essas transformações do saber só ocorrem se os professores adotarem em
suas práticas pedagógicas materiais diferentes, auxiliando durante o processo de
ensino-aprendizagem dos alunos. A utilização desse material educativo como
material de apoio para o professor em suas aulas pode trazer benefícios para os
alunos, bem como para o professor, ao abordar temas com uma linguagem mais
simplificada, principalmente em relação à Educação de Jovens e Adultos (EJA), no
qual o tempo é extremamente reduzido para aprofundar determinados conteúdo.
Nesse sentido, a cartilha pode contribuir muito para a EJA, visto que é um material
que expõe o conteúdo de forma mais compreensível.
Ao relacionar o conteúdo com a realidade dos alunos com situações do
cotidiano, o professor pode desperta o interesse pela aula, mostra o quanto os
saberes que eles adquiriram fora do ambiente escolar são importantes para
compreensão do conteúdo no contexto escolar.
No ensino de Ciências, uma das abordagens que não tem tanto destaque
são as zoonoses causadas por animais de estimação, no qual são transmitidas do
animal para os seres humanos ou vice e versa. O estudo dessas patologias é
extremamente importante, pois são doenças que atingem os seres humanos e os
animais há muito tempo, além disso, muitas doenças estão bem próximas ao
cotidiano dos seres humanos.
A proposta do material didático sobre zoonoses causadas por animais de
estimação por intermédio de uma Transposição Didática pode contribuir muito
durante o processo de ensino aos alunos, visto que os cães e gatos são animais que
grande parte da população possui em suas residências, ou tem o contato indireto,
através dos animais de rua.
Durante as aulas de Ciências as zoonoses podem ser inseridas ao abordar
diversos assuntos como os protozoários, que são responsáveis por diversas
doenças, ou mesmo ao abordar sobre o saneamento básico, a higienização de
alimentos antes de serem consumidos, entre outros, que são assuntos pertinentes
no ensino de Ciências.
Sendo assim, a problemática desta pesquisa parte da seguinte questão: De
que forma o tema zoonoses pode ser inserido na Educação de Jovens e Adultos de
maneira que o professor de Ciências possa embasa-los e eles possam ser
sensibilizados?
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1.1 .OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo Geral:
Desenvolvimento da cartilha educativa sobre as zoonoses causadas por animais
de estimação como um auxiliar no ensino dos alunos da Educação de Jovens e
Adultos.

1.1.2. Objetivos Específicos:
•

Identificar materiais sobre zoonoses disponíveis no meio eletrônico;

•

Identificar materiais de fácil assimilação para Educação de Jovens e Adultos;

•

Analisar cartilhas educativas no ensino de Ciências.

1.2 . JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento de uma cartilha sobre zoonoses causadas por animais de
estimação para os alunos da EJA pode trazer grandes contribuições na sua
aprendizagem.
Sendo assim, a cartilha educacional ao abordar temas que se familiarizam
com o que os alunos já conhecem pode tornar mais fácil a compreensão do tema.
Além disso, é um material que pode ser desenvolvido com uma linguagem mais
simples, contendo imagens que irão auxiliar no processo de aprendizagem,
principalmente porque esse material poderá ter um potencial com condições de
atingir a todos os alunos, independentemente da idade.
Outro aspecto importante, é que além de ser um material de uso dos
professores com os seus alunos, ele pode ser multiplicado através dos meios
eletrônicos para atingir toda a sociedade, pois as doenças causadas pelos parasitas,
decorrente da aproximação dos seres humanos com os animais domésticos, são de
interesse social.
As zoonoses abordadas nesta cartilha são a leishmaniose, toxoplasmose e a
giárdia, causadas por parasitas que tem como seu hospedeiro principal os seres
humanos e os animais domésticos. São doenças a qual sua transmissão pode
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ocorrer por fatores que norteiam a realidade das pessoas, pois podem ocorrer pelo
consumo de alimentos infectados, falta de água tratada, saneamento básico, além
do contato com os flebotomíneos, que são os insetos responsáveis pela transmissão
de algumas doenças.
Por estar tão próxima a realidade dos alunos, justifica o fato de trabalhar com
essas três doenças, pois elas estão relacionadas a situações simples dos cotidianos
das pessoas, além do convívio com os animais domésticos, o que muitas vezes
passam despercebidas pelas pessoas e desta forma auxilia a enfatizar a importância
de entender como elas acontecem.
A produção de uma cartilha educativa sobre as zoonoses causadas pelos
animais de estimação pode aumentar o interesse dos alunos no assunto, visto que
serão abordadas situações do dia a dia, como a alimentação, cuidados com os
animais domésticos, limpeza dos quintais, dentre outros, que são assuntos
pertinentes do cotidiano, o que fará com que o processo de ensino se torne
agradável e atrativo para os alunos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA:

O processo da da Transposição Didática (TD) é uma teoria formulada pelo
matemático Yves Chevallard em 1980, sendo utilizada até os dias atuais.
Inicialmente a ideia foi apresentada por Michel Verret, um sociólogo, no ano de 1975
(BROCKINGTON; PIETROCOLA, 2005). Posteriormente, o francês Chevallard
resgata o estudo de Verret, juntamente com Marie Alberte, transformando-se na
teoria da TD (DUARTE, 2018).
A teoria teve como ponto de partida a área da matemática, porém mais tarde
ela passou a ser utilizada em diversas outras áreas, tais como na música, na
geografia, na física, na biologia, entre outras (SOUZA, 2015). E foi no ano de 1985
que Chevallard publicou sua obra “La Transposition Didactique: du savoir savant au
savoir enseigné” (SOUZA, 2015, p. 65) na língua francesa.
A TD nada mais é que a transformação do conhecimento cientifico gerado
pelos cientistas em um conhecimento para ser utilizado no ambiente escolar, ou
seja, conhecimentos mais complexos que são transformados, tornando-se mais,
compreensível pelos educandos (DUARTE, 2018).
No entanto, não é uma tarefa tão simples de realizar, requer muito cuidado
durante esse processo para não perder a autenticidade. Não pode ser apenas uma
simplificação do material puro e cientifico (HAKIME, 2015). Portanto, o conhecimento
cientifico deve passar por etapas importantes, nos quais estão envolvidos todos os
elementos da noosfera e desta forma possa alcançar o objetivo da TD.
De acordo com Chevallard a teoria divide-se em três etapas muito
importantes: saber sábio, saber ensinar e saber ensinado (DUARTE, 2018). Na
primeira etapa encontra-se o saber sábio, que é construído a partir de pesquisas
realizadas por cientistas, no qual posteriormente, após serem analisados, os
pesquisadores publicam os seus estudos para que todas as pessoas possam ter
acesso, seja em revistas cientificas, anais ou em congressos realizados na área de
pesquisa, é desta forma que o saber sábio se torna público e acessível aos que
estão envolvidos no processo da TD (SOUZA, 2015).
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O saber sábio é o resultado do trabalho desenvolvido por diversos cientistas
ao longo de um período de tempo. Por ser um conteúdo muito complexo, torna-se
difícil seu entendimento, desta forma através da TD ocorre então a reestruturação do
conteúdo de forma mais simplificada tornando um conteúdo apropriado para ser
utilizado com os alunos.
O processo da TD deve respeitar o saber sábio original sem perder a sua
essência e para que isso ocorra diversos colaboradores devem estar envolvidos
neste processo de transformação, desde cientistas, escritores, professores, a
direção da escola e até mesmo a sociedade, todos estes são definidos de acordo
com a teoria de Chevallard como noosfera (HAKIME, 2015).
Na segunda etapa da TD encontra-se o saber ensinar, que de acordo com
Brockington e Pietrocola (2005), sob a teoria descrita por Chevallard, o saber a
ensinar, é aquele que foi adequado e reformulado para ser utilizado no ambiente
escolar, este saber é aquele que foi transformado em livros didáticos e diversos
outros materiais que serão utilizados posteriormente pelos educadores.
Observa-se então, que o saber a ensinar conforme destaca os autores, é
aquele no qual o saber sábio após passar pelo processo da Transposição Didática,
transforma-se de modo que possa ser inserido nos ambientes escolares e o
resultado pode ser diversos materiais, como o próprio livro didático, um dos
instrumentos mais utilizados pelos professores nas salas de aula. Essa etapa da TD
é denominada também como Transposição Didática Externa, pois ocorre fora do
ambiente escolar (SOUZA, 2015).
Por fim, tem-se a terceira e última etapa, o saber ensinado, quando ocorre a
Transposição Didática Interna, do saber ensinar ao saber ensinado (SOUZA, 2015).
Neste momento transcorre a segunda Transposição Didática conforme a teoria de
Chevallard, sendo esta, portanto, aquele conhecimento que chega até os alunos
após passar pela transformação.
Nesta etapa, o educador assume um papel importante de levar o
conhecimento para o ambiente escolar. Deste modo, o saber ensinado dentre os
três processos é apontado como o mais importante pelos autores, além de ser
considerado o mais difícil também, sendo o conhecimento que ficará para o
estudante e caberá ao professor saber como conduzir, através da utilização de
materiais didáticos como um auxiliar neste processo (HAKIME, 2015).

19

2.1.1. Materiais Didáticos

Na Ciência, são muitos os temas que geram dificuldades para o professor
trabalhar com os alunos, principalmente na Educação de Jovens e Adultos e requer
muitas vezes criatividade do educador sob a forma de conduzir as aulas, assim
como os materiais didáticos a serem utilizados como suporte.
É sabido que o livro didático é um dos materiais indispensáveis dos
professores, visto que possui o conteúdo da disciplina a ser trabalhado. No Brasil o
livro preenche um lugar importante, pois muitas vezes é um dos únicos materiais
utilizados pelos docentes, ou pelo menos um dos mais utilizados, e já fazem parte
da cultura brasileira como principal material escolar para a formação dos estudantes
(MATOS FILHO et al., 2008).
Embora, nos dias atuais, ele é apenas um dentre tantas alternativas que o
professor tem ao seu redor, não deixa de ser um dos itens mais importantes durante
a TD, que conforme a teoria de Chevallard faz parte da Transposição Didática
Externa.
No entanto, muitos professores de Ciências acabam centralizando suas
aulas basicamente nestes livros, não que seja algo errado, porém o livro deve ser
apenas uma ferramenta para o professor. Através da utilização dos livros como
único e principal recurso durante as aulas, o ensino pode ser apresentado
sistematicamente para os alunos, de forma que seja apenas mecânico, não
agregando o conhecimento necessário (HAKIME, 2015).
Considera-se então a importância dos professores de Ciências em inserir em
sua prática pedagógica novos métodos de ensino, através de materiais didáticos
diferentes, fugindo do tradicional geralmente com o uso exclusivo do livro didático,
giz e quadro negro. O educador não pode apenas repassar um conhecimento, é
necessário despertar no aluno seu interesse e criatividade, tornando-os pessoas que
podem atuar na sociedade como transformadores da realidade.
Souza (2015) destaca a importância de confeccionar materiais didáticos para
que seja possível ultrapassar essa barreira enfrentada pelos professores no
processo da educação, inovando e diversificando através de novas propostas
pedagógicas. Os materiais podem ser os mais diversos, dentre eles, destaca-se
neste projeto a atenção voltada para a cartilha educativa, material que pode ser
utilizado pelos professores e principalmente pelos alunos. É uma forma de provocar
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nos alunos a busca pelo conhecimento, pela leitura, e assim, entender e
compreender seus próprios saberes.
A cartilha educativa é um material que pode ser utilizado pelo professor
durante as suas aulas como um material de apoio, sendo uma ótima opção para
trabalhar os conteúdos de forma diferenciada com os alunos da Educação de
Jovens e Adultos, pois possui uma linguagem mais simples e adequada a todas as
idades.
Baia (2018) destaca que o material didático precisa ser simples e bem
organizado pelo autor, para que desta forma ele possa ser compreendido pelas
pessoas que irão utilizá-lo. Sendo assim, a cartilha deve conter informações
importantes que foram transformadas através do processo da Transposição
Didática, tornando-se um material possível de ser compreendido por diversos
públicos.
De acordo com Chevallard (1998) é necessário haver a transformação do
conhecimento cientifico, pois desta forma a linguagem torna-se mais simples e
acessível para grupos de pessoas que não pertencem à área especifica, sendo
assim o conhecimento precisa ser modificado através da ferramenta da
Transposição Didática, transformando-se em conhecimento que possa ser utilizado
no ambiente escolar.

2.1.1.1. Cartilha

A cartilha é um material que se originou há muito tempo e vem sendo utilizado
até os dias atuais para diversas áreas de conhecimento, no entanto, inicialmente seu
uso tinha como objetivo a alfabetização das crianças, conforme destaca Boto (2004,
p. 495),
A palavra cartilha, que vem de cartinha, remonta, por seu turno, às
situações mais corriqueiras e freqüentes: até o século XIX, boa parte
(muitas vezes a maioria) dos textos escritos que as crianças traziam de
casa para utilizá-los na escola como materiais de ensino da leitura eram
manuscritos: dentre esses, as cartas eram uma fonte privilegiada... Muitos
eram os meninos e meninas que, em Portugal, aprenderam a ler
inicialmente mediante a leitura de cartinhas... À semelhança e por analogia,
elabora-se — para os primeiros textos impressos com a finalidade
alfabetizadora — a expressão “cartinha de leitura”. Daí vem à cartilha.

21

Assim como Boto (2004) aborda sobre a utilização das cartilhas para a
alfabetização, Domingues e Ebert (2015) também destacam que os métodos
utilizados para alfabetização em meados da década de 1970 havia um lugar de
destaque, garantindo então a sua utilização nas escolas, tendo a cartilha como
recurso principal no ensino do Brasil, utilizadas por um longo período de tempo na
alfabetização das pessoas.
De acordo com os autores é possível notar que a cartilha já faz parte do
contexto escolar há muito tempo, no qual tinha como objetivo a alfabetização.
Domingues e Ebert (2015) destacam em um trabalho sobre a alfabetização
com as cartilhas na época da ditadura militar, que nesta época, um dos principais
meios utilizados pelas escolas era a cartilha, porém, nesse período não eram
considerados materiais adequados para o ensino, visto que eram construídas sem
ter coerência, através de uma linguagem sem sentido e frases dispersas, deixando a
desejar no ensino, a partir disso, a cartilha passou a ser menos utilizadas e
substituídas.
Isso é consequência de um material mal elaborado, que não passou pelo
processo da Transposição Didática, além disso, a cartilha não deve em momento
algum ser utilizada como material didático principal no ensino, mas sim como um
apoio ao professor, agindo não só em benefício do aluno, mas em prol da
comunidade, pois muitas vezes é um material de divulgação de informações
relevantes para diversos grupos de pessoas na sociedade. Com o tempo a cartilha
tornou-se um material informativo, utilizado para passar informações para o público
alvo (MARTEIS; MAKOWSKI; SANTOS, 2011).
Um aspecto importante que deve ser levado em consideração na elaboração
deste material é a aproximação do tema com o cotidiano dos alunos, desde o
ambiente escolar, estendendo-se a outros locais frequentados pelos discentes.
Hakime (2015) expõe sobre a sua experiência adquirida ao lecionar, no qual ele
identificou, momentos em que não havia conexão do conteúdo com os alunos,
gerando desta forma desinteresse e desgosto, alterando o comportamento e
afetando sua relação no ambiente escolar.
São consequências resultantes da prática escolar que foram elaboradas com
a falta de materiais que sustentasse essa dificuldade encontrada pelos professores.
Desta forma, a cartilha educativa pode auxiliar o professor e o aluno, para que não
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ocorra situações que foram presenciadas por Hakime (2015) em sua experiência
profissional, e que com certeza é a realidade de diversos professores.
Jesus e Oliveira (2018) também falam sobre a importância da aproximação
do tema a ser abordado no material didático, levando em consideração os saberes
que os alunos já possuem, através da sua experiência adquirida fora do ambiente
escolar, pois permite que o aluno obtenha maior significado quando os saberes que
eles já possuem estão relacionados ao recurso didático proposto, valorizando desta
forma seus conhecimentos adquiridos fora da escola, sendo a cartilha um material
com esse potencial, que poderá ser utilizado como um aliado ao livro didático.
Além disso, a cartilha educacional poderá incentivar nos alunos da EJA o
exercício da leitura, despertando neles curiosidades em relação ao tema, já que
propõe assuntos que provocam interesse. A cartilha é um subsidio que pode ser
utilizado como material didático no processo da Transposição Didática, levando em
consideração a realidade, em relação ao contexto que será apresentado na cartilha
(JESUS; OLIVEIRA, 2018).
Esse material, além de favorecer o professor em sua prática pedagógica e o
aluno na sua aprendizagem, ele pode ser de interesse para a comunidade em geral,
onde está localizada a escola e onde vivem os alunos. Os discentes podem tornarse multiplicadores de informações que podem ser úteis para toda população.
No entanto, para o desenvolvimento deste material, é necessário que não
fuja do objetivo principal, neste ponto, destaca Baia (2018, p. 71) que “Durante o
processo de elaboração de uma cartilha, o pesquisador é desafiado a conseguir
transformar suas ideias em um projeto de contexto educativo para seu público-alvo”.
Ou seja, a cartilha deve ser elaborada de acordo com o público que se pretende
atingir, como neste estudo, no qual a proposta é para disciplina de Ciências dos
anos finais do ensino fundamental com os alunos da Educação de Jovens e Adultos
(EJA).

2.2. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:

A Educação de Jovens e Adultos possui uma história antiga no Brasil, pois
ela vem desde a época da colonização, quando os índios eram alfabetizados pelos
Jesuítas (SIQUEIRA; GUIDOTTI, 2017). No entanto, ela passou por diversos
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processos ao longo de muitos anos, onde havia sempre um interesse econômico e
as pessoas de classe mais baixa eram menos favorecidas.
No ano de 1872 houve um recenseamento realizado no Brasil e os
resultados foram assustadores, pois 82% dos brasileiros eram considerados
analfabetos, não sabiam ler e nem escrever (SIQUEIRA; GUIDOTTI, 2017). O
número de pessoas analfabetas era preocupante na época, no entanto, o cenário
atual não mudou.
Quando iniciou a Revolução Industrial em meados de 1930, percebeu-se a
falta de mão de obra que pudesse atender a demanda das indústrias, pois não havia
pessoas qualificadas para ocupar os cargos, além disso, muitas pessoas que
moravam no interior foram embora para a cidade em busca de oportunidades, foi
então que começaram as escolas noturnas para atender a grande demanda de
trabalhadores (SIQUEIRA; GUIDOTTI, 2017).
A EJA ganhou um grande aliado, Paulo Reglus Neves Freire, um dos
maiores educadores do mundo, nascido no Brasil, em Recife no ano de 1921
(DREYER, 2011). Freire foi responsável por coordenar um projeto que alfabetizou
300 trabalhadores em meados do ano de 1962, em apenas 45 dias, um dos
principais movimentos liderados por ele com jovens e adultos (FREIRE, 2018). Desta
forma, Freire tornou-se uma grande referência no ensino de jovens e adultos,
colaborando na alfabetização de diversas pessoas.
Sua teoria trouxe diversas contribuições para EJA, fugindo da forma
tradicional de ensino, além de muitas vezes autoritária, trazendo a liberdade, no qual
o homem pode expressar a sua realidade contribuindo durante o processo da
educação (FREIRE, 1996).
A EJA tem um papel muito importante para essas pessoas, pois devolve a
elas o direito da escolarização, que por algum motivo não puderam frequentar a
escola durante o período regular, seja por motivo de trabalho ou falta de recursos
financeiros, dentre tantas outras situações encontradas por eles (SIQUEIRA;
GUIDOTTI, 2017).
Freire é um dos grandes precursores da alfabetização de jovens e adultos
no Brasil, segundo ele, a educação precisa ser adaptada para EJA (SIQUEIRA;
GUIDOTTI, 2017). Sendo assim, na modalidade de ensino para os adultos e a
estratégia de ensino precisa ser diferente daquela usada com os alunos das escolas
regulares, pois são públicos totalmente diferentes.
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Os adultos geralmente são trabalhadores, que possuem experiências de
vida, desta forma a escolarização é muito mais que alfabetizar, mas sim de torná-los
pessoas ativas na sociedade, que possam interagir, opinar, refletir sobre a realidade,
e tornarem-se cidadãos críticos e participativos na vida da sociedade (SIQUEIRA;
GUIDOTTI, 2017).
O ensino de Ciências precisa de atenção especial na EJA, é necessário que
os professores estejam preparados e possuam uma metodologia diferenciada para
que todos os alunos tenham a mesma oportunidade de aprender. Isso porque são
alunos de diversas idades, sendo adultos, jovens e idosos, além disso, há uma
grande diversidade não somente em relação a idade, mas também abrange
questões sociais, religiosas, cultural, dentre outros (SIQUEIRA; GUIDOTTI, 2017).
Segundo Freire (1996, p. 119), ”na alfabetização de adultos, para que não
seja puramente mecânica e memorizada, o que se há de fazer é proporcionar-lhes
que se conscientizem para que se alfabetizem”, neste sentido, é importante que o
professor proporcione para esses alunos, uma forma que eles possam se identificar
com o conteúdo proposto durante a aula, como situações que retratem a realidade
deles, tornando o aprendizado significativo.
Neste contexto, observa-se a importância de elaborar a cartilha relacionando
o tema de Ciências com algo que seja próximo a eles, neste caso é empregado os
animais de estimação, por ser comum a relação deles com os seres humanos.
Sendo assim, seguindo a linha de pensamento de Freire, o professor de
Ciências, não deve apenas repassar um conteúdo que contém no livro didático, de
forma mecânica e sem agregar significado para o aluno da EJA, é necessário que o
professor conheça os seus alunos e a realidade em que eles vivem.
Freire aponta em sua obra Pedagogia da Autonomia que ensinar não é
apenas transferir o conhecimento ao aluno, pois desta forma o educador estará
apenas repassando informações sem sentido, é necessário dar a oportunidade ao
aluno para que ele possa criar, explorando a sua criatividade de poder transformar e
construir (FREIRE, 1996).
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2.3. RELAÇÃO ENTRE OS SERES HUMANOS E OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO:

A relação entre os seres humanos e os animais não é de hoje, mas há
milhares de anos, ambos compartilhando o mesmo espaço, com as mais diversas
espécies de animais, no entanto:
Ao longo do processo de modernização, ocorrido entre o início do século
XVI e o final do século XVIII, os animais não humanos foram
paulatinamente afastados desse convívio cotidiano, com a introdução de
barreiras físicas para o acesso à casa e, posteriormente, com seu
afastamento das cidades, sendo a criação cada vez mais restrita às áreas
rurais (LIMA, 2016, p. 25).

Desta forma, ao longo de muitos anos ocorreram mudanças no habitat em
que eles viviam quando houve a modernização, assim diversos tipos de espécies de
animais afastaram-se do convívio com os seres humanos. Entretanto, por outro lado,
esse processo acabou facilitando a aproximação de outras espécies, que pelo
contrário, aproximou mais do convívio com os humanos:
“[...] algumas espécies, ao invés de serem empurradas para longe, for.am
mantidas perto e ganharam status elevado (nas classes altas, mais elevado
que o dos empregados da casa). Inicialmente, cães, aves, macacos,
cavalos, porcos e gatos foram enquadrados nessa categoria e mantidos em
uma convivência nos mais diversos espaços da casa. Aos poucos, os cães
e gatos tornaram-se os animais de estimação preferidos (LIMA, 2016, p.
25).

Atualmente esse vínculo entre ambos tornou-se ainda mais forte com os
animais de estimação, como destaca o autor, principalmente os cães e os gatos,
pois conquistaram seu espaço nos ambientes familiares.
Os animais domésticos apresentam traços que se assemelham muito com os
dos seres humanos, como o sentimento do amor, possuem pensamentos, se
expressam de diferentes formas com os seus donos, transmitem emoções, sendo o
afeto a base da familiaridade entre eles (TOMA, 2017). Essa proximidade e
semelhança facilitam no convívio com os animais domésticos no dia a dia com os
seres humanos, o que se tornou algo muito comum na sociedade atual.
Esse vínculo que existe entre as pessoas com os animais de estimação é
importante, pois influencia positivamente na vida das pessoas de várias formas,
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desde ordem social, assim como na saúde fisiológica quanto a psicológica (PAULA,
2018), trazendo aspectos positivos para as pessoas e para os animais de estimação.
2.3.1. Zoonoses Causadas oor Animais de Estimação: O Ensino de Ciências

Os animais domésticos possuem uma relação muito forte com os seres
humanos através do afeto e muitas vezes são considerados como membros da
família, porém, além do carinho que existe e a importância que eles representam na
vida das pessoas, eles precisam muito mais que amor. Eles necessitam de diversos
cuidados que são essenciais para mantê-los saudáveis, através de cuidados diários,
desde banhos, alimentação correta, vacinação em dia, entre tantos outros cuidados,
garantindo desta forma uma vida saudável para todos que convivem no mesmo
ambiente.
É importante manter esses cuidados com os animais de estimação, visto que
os mesmo são responsáveis por diversas doenças parasitárias, as zoonoses, cujo
problema está diretamente relacionado com eles, tornando-se assim um grande
problema para saúde pública que infelizmente não recebe a atenção necessária
para a prevenção (BECKER, 2015).
A palavra zoonose tem origem grega, no qual zoo quer dizer animal, e ose
significa doença, portanto, o termo zoonoses se refere às doenças cuja sua
transmissão ocorre de duas formas: dos animais para os seres humanos ou dos
seres humanos para os animais (PAVANELLI et al. 2015). Como a ocorrência do
contato dos animais de estimação é elevada, existe uma maior preocupação quanto
às zoonoses. Cães e gatos são encontrados com facilidade em diversos locais
públicos, o que pode ocasionar o aumento das doenças causadas por eles.
Apesar dos animais domésticos serem tão comuns e agradáveis por grande
parte da população, ainda existe uma grande parcela que não se familiarizam,
mantendo-se longe, no entanto, isso não significa que essas pessoas não possuam
contato com o animal. É muito comum encontrá-los pelas ruas da periferia ou
mesmo nos grandes centros das cidades, esse contato mesmo que indireto
associado aos hábitos alimentares e de higiene, saneamento básico, são fatores que
contribuem para a transmissão das zoonoses (GALLAFASSI; DEMÉTRIO; CORDI,
2017).
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Devido a essa demanda muito grande de animais nas casas ou mesmo em
locais públicos, há maiores riscos de ocorrer enfermidades. Portanto, são
necessárias que sejam adotadas medidas preventivas para que a população esteja
em alerta quanto a essa situação, e assim não se torne um problema de saúde
grave.
Conforme Pavanelli et al. (2015), as zoonoses são doenças que estão
associadas aos níveis baixos de desenvolvimento socioeconômico, manifestando-se
principalmente em países subtropicais e tropicais. O Brasil está localizado em uma
área tropical (LOPES; NOZAWA; LINHARES, 2014), deste modo, é um País que
possui um maior potencial zoonótico e merece atenção especial na saúde pública.
A escola é um dos ambientes que podem ser adotadas medidas preventivas,
sendo possível tornar os alunos multiplicadores de informações relacionados à
saúde, que podem ser repassadas para seus familiares e para comunidade em que
vivem (OLIVEIRA; MEGLHIORATTI; SCHNEIDER, 2015).
A inserção dessas medidas na escola é importante, pois estimula o aluno a
torna-se um cidadão crítico sobre a realidade em que vive. Ao levar para as aulas de
Ciências temas que são próximos ao conhecimento e cotidiano dos alunos, o
conteúdo torna-se mais atraente, facilitando à compreensão do mesmo.
Ao abordar as zoonoses causadas por animais de estimação, provocará no
aluno maior interesse por tratar-se de algo tão comum na sociedade. É importante
que entendam que além dos benefícios que os animais de estimação trazem aos
seres humanos, eles também são responsáveis pela transmissão de diversas
doenças.
Freire destaca sobre a importância do professor de aproximar a realidade do
aluno com a disciplina, pois o educando precisa ser instigado a criticar e não
somente receber o conhecimento como algo pronto e finalizado, precisa despertar
no aluno a curiosidade (FREIRE, 1996). Desta forma, o professor de Ciências ao
trabalhar o tema zoonoses abordando os animais de estimação, poderá despertar
nos alunos essa curiosidade, principalmente os alunos da EJA, no qual essa
aproximação com a realidade pode auxiliá-los durante o processo da aprendizagem.
Neste sentido, a educação sanitária nas escolas é indispensável, para que
eles entendam que com medidas simples adotadas no dia a dia é possível evitar a
transmissão

de

inúmeras

doenças

parasitárias

provocadas

pelos

animais

(OLIVEIRA; MEGLHIORATTI; SCHNEIDER, 2015). Sendo assim, torna-se um
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assunto pertinente que deve ser abordado nas escolas durante as aulas de Ciências
como forma de prevenção das doenças.

2.4. PRINCIPAIS ZOONOSES CAUSADAS PELOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO:

As zoonoses são doenças que causam um grande problema na saúde
pública, visto que essa preocupação se torna ainda maior quando a forma de
transmissão e de prevenção é desconhecida (OLIVEIRA NETO et al., 2018). É
fundamental, portanto, que todas as pessoas, sejam elas proprietárias ou não dos
animais, tenham conhecimento em relação aos riscos das enfermidades que os cães
e gatos podem transmitir as pessoas.
A transmissão pode ocorrer pelo contato direto com o animal, através das
secreções, ou pelo contato indireto, através da ingestão de alimentos e água que
possam estar contaminados, além dos vetores como, por exemplo, os insetos
(PAVANELLI et al. 2015). Diversas são as formas de transmissão das doenças, o
que torna possível a transmissão em pessoas que tenham o mínimo de contato
possível com os animais domésticos, visto, que ocorre de diversas formas e todos
estão sujeitos as doenças.
As doenças com potencial zoonótico podem ser causadas por patógenos, que
são organismos que estão alojados no hospedeiro e causam às doenças, os
patógenos

podem

ser

bactérias,

protozoários,

vírus,

fungos

e

rickettsias

(PAVANELLI et al., 2015). As zoonoses transmitidas pelos animais domésticos
podem ser causadas por diversos patógenos, porém, neste estudo será abordado
sobre os principais protozoários parasitas.

2.4.1. Parasitismo

A evolução dos seres vivos é importante, pois garante a manutenção da vida,
desta forma, ocorrem diversos tipos de associações entre duas ou mais espécies, e
essa interação que acontece entre elas é pelo fato dos seres vivos buscarem por
interdependência: proteção e alimentos (NEVES, 2016).
Uma das associações que ocorrem entre as espécies é o parasitismo e são
necessárias algumas condições básicas: 1) As espécies devem apresentar uma pré-
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adaptação em relação a outras; 2) Apresentar aspectos semelhantes entre as
espécies em relação a fatores fisiológicos, de conduta e ecológicos; 3) Após dar
início ao processo da associação entre as espécies, elas devem ser bem sucedidas
(NEVES, 2016).
As doenças ocorrem no hospedeiro através das ações dos parasitas, sendo
assim, é importante destacar que essa capacidade que o parasita possui, sendo ele
o agente invasor do hospedeiro, acontece pela associação das espécies, e através
disso é possível que aconteça um equilíbrio entre o hospedeiro e a patogenicidade
(NEVES, 2016). Desta forma, a ação que ocorre do parasita no hospedeiro é
responsável por diversas doenças parasitárias, dentre elas destaca-se o grupo de
protozoários.
De acordo com Regali-Seleghim, Godinho e Matsumura-Tundisi (2011),
protozoário é um termo utilizado para designar os organismos que são unicelulares,
ou seja, possuem apenas uma célula, são eucariontes e heterotróficos e podem
viver de forma livre ou como parasita. Este grupo é composto por muitas espécies
conhecidas, são aproximadamente 60.000 espécies de protozoários, dentre estes
muitos são fósseis (50%) e a outra porcentagem são os que vivem atualmente,
deste número 10.000 são parasitas de animais, no qual alguns infectam os seres
humanos (NEVES, 2016). Observa-se então o quanto é necessário o estudo sobre
as zoonoses, visto que existem diversos aspectos relacionados as doenças, as
formas de transmissão e como o parasita se comporta no seu hospedeiro.

2.4.2. Leishmaniose

Leishmania é um gênero que “pertence à ordem Kinetoplasda, família
Trypanosomatidae e agrupa espécies de protozoários digenéticos (heteróxenos)”
(NEVES, 2016, pag. 41), sendo responsável pela doença Leishmaniose. Existem
diversos mamíferos dispersos por todo o mundo, são ao todo aproximadamente 70
espécies hospedeiras desse parasita, dentre eles os seres humanos, portanto, os
mamíferos são os hospedeiros vertebrados da Leishmania. (NEVES, 2016).
Além

do

hospedeiro

vertebrado

possuem

também

os

hospedeiros

invertebrados, chamados de flebotomíneos, insetos infectados transmissores do
parasita, no entanto, ele é transmitido apenas pelo inseto fêmea, sendo este
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hematófago, alimentando-se de sangue, no qual são conhecidas cerca de 90
espécies de insetos capazes de transmitir a doença (NEVES, 2016). Existe um
número muito grande de hospedeiros de Leishmania, o qual deixa em alerta sobre à
presença das zoonoses.
As espécies do gênero Leishmania podem apresentar em sua morfologia os
seguintes tipos, amastigotas e promastígotas. As amastigotas são as formas como
se encontram os parasitas nos vertebrados, que apresentam as formas esféricas e
ovais (NEVES, 2016). Já a forma promastigota é encontrada nos hospedeiros
invertebrados, com formas alongadas compostas por flagelos livres na região
anterior, encontradas no tubo digestivo dos flebotomíneos (SILVA, 2014).
De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil foram detectadas pelo
menos 7 espécies do gênero Leishmania responsáveis pela doença (BRASIL.
Ministério da Saúde, 2017). As espécies foram divididas de acordo com os aspectos
que a doença apresentava, proposto por Pessoa (1961) quando analisava a
taxonomia de Leishmania (NEVES, 2016).

2.4.2.1. Leishmaniose Tegumentar Americana

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma zoonose que afeta dentre
as espécies, principalmente os animais domésticos e os seres humanos (NEVES,
2016). É uma patologia infecciosa, que ocorre através da picada do vetor
flebotomíneo, porém não é contagiosa, ou seja, a transmissão não ocorre de uma
pessoa para outra, apenas através do vetor infectado, no qual a enfermidade pode
se apresentar através de lesões da pele e por mucosas (BRASIL, Ministério da
Saúde, 2017).
Não é de hoje que existe a doença, a história da leishmaniose vem desde o
primeiro século d.C, quando na Ásia Central foram encontrados os primeiros sinais
da doença, porém foi no ano de 1885 que foi realizado a observação deste parasita
por Cunnigham, na Índia, desde então foram realizados diversos estudos sobre os
parasitas, no entanto, foi Ross no ano de 1903 quem criou o gênero conhecido até
os dias de hoje, Leishmania (NEVES, 2016).
De acordo com Neves (2016), no Brasil, ocorreram diversos casos da doença
no ano de 1908 na cidade de Bauru, ficando conhecida como “úlcera de Bauru”,
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porém foi apenas no ano de 1920 que obtiveram as evidências quanto aos vetores
como transmissores da Leishmania.
Após a picada do inseto o período de incubação varia entre os hospedeiros. O
aparecimento da lesão pode acontecer em média de duas semanas até três meses
(NEVES, 2016), ou conforme destacado pelo Ministério da Saúde, de duas semanas
até dois anos em períodos mais longos (BRASIL. Ministério da Saúde, 2017).
A doença pode ser agrupada de três formas: A leishmaniose cutânea,
leishmaniose cutânea difusa e leishmaniose cutânea mucosa. Essas formas são
detalhadas no quadro:
Quadro 1- Características principais das formas clínicas da Leishmaniose Tegumentar
Americana (LTA) no Brasil
Formas clínicas

Localização

Espécie de Leishmania

Leishmaniose
cutânea

Infecção confinada na derme, com epiderme L. amazonenses
L. braziliensis
ulcerada.
L. guyanensis
L.lainsoni

Leishmaniose
cutaneamucosa

L. braziliensis
Infecção na derme, com úlceras.
Lesões metastáticas podem ocorrer com invasão L. guyanensis
de mucosa e desnutrição de cartilagem.

Leishmaniose
cutânea difusa

Infecção confinada na derme, formando nódulos L. amazonenses
não ulcerados.
Disseminação por todo o corpo

Fonte: Adaptado de Neves (2016)

Conforme apresentado no quadro, são três as formas clínicas de
manifestação da doença, sendo que cada qual possuem suas formas diferentes de
se manifestar na pessoa infectada pela doença. O diagnóstico pode ocorrer através
de exames de laboratório, por diagnóstico diferencial, visto que a doença se
assemelha muito com hanseníase, dentre outras doenças (BRASIL. Ministério da
Saúde, 2017). Portanto, é importante que sejam realizados os diagnósticos para que
desta forma a doença seja detectada e tratada corretamente.
Primeiramente o tratamento foi realizado através do “uso do antimonial tártaro
emético” (NEVES, 2016, pag. 64), pelo Médico Gaspar Vianna, no qual perdurou por
anos como sendo o único tratamento em todo mundo. No entanto, hoje é utilizado no
tratamento das doenças um antimonial pentavalente e também estão sendo
realizados alguns testes com a imunoterapia (NEVES, 2016).
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A prevenção pode ser realizada de cunho individual ou para todas as
pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde as medidas de controle da
leishmaniose tegumentar americana são: utilização de repelentes em áreas onde
geralmente os vetores estão expostos; manter a limpeza diária nos locais onde os
animais domésticos permanecem; evitar que os animais permaneçam dentro das
residências ou em locais muito próximos a elas no período da noite, evitando desta
maneira os insetos neste ambiente; descartar o lixo orgânico da forma correta para
evitar os roedores que são uma provável fonte de infecção; evitar permanecer em
locais considerados de ocorrência dos flebotomíneos; manter a limpeza dos quintais
evitando a proliferação do vetor; dentre outras medidas que podem ser utilizadas no
controle e prevenção da doença (BRASIL. Ministério da Saúde, 2017).

2.4.2.2. Leishmaniose Visceral Americana

Leishmaniose visceral é uma patologia provocada pelo parasita que pertence
ao complexo Leishmania donovani, sendo duas espécies, a L. chagasi e a L.
infantum, nas quais são conhecidas na América Latina como calazar neotropical ou
visceral americana (NEVES, 2016). Trata-se de uma doença crônica e grave, pois
de acordo com o Ministério da Saúde é responsável pelo óbito de pelo menos 90%
dos casos quando não são tratadas (BRASIL. Ministério da Saúde, 2017), desta
forma, é muito importante à atenção geral da população em relação a essa doença.
São diversos fatores que podem influenciar para a ocorrência da doença,
como desnutrição, a pobreza, uso de drogas ilícitas, dentre outros, que geralmente
tem potencial de ocorrência em países que estão em desenvolvimento, sendo 79
países com o risco de adquirir a doença, dentre os quais 90% dos novos casos
estão no Brasil, no Sudão do Sul, Bangladesh, na Etiópia, no Sudão e na Índia,
países nos quais está presente a incidência da leishmaniose visceral americana
(NEVES, 2016).
Primeiramente ocorreu a observação deste parasita na Índia, no ano de 1885
por Cunningham, logo em 1903, tanto Willian Leishman como Charles Donovan
descreveram sobre os agentes etiológicos através de seus estudos, e assim, no
mesmo ano, Ross também colaborou criando, conforme é conhecida hoje, a espécie
Leishmania donovan (NEVES, 2016).
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O parasita em cães, foi encontrado pela primeira vez por Nicolle e Comte, no
ano de 1908 na Tunísia, alguns anos mais tarde, em 1931 foram Theodor e Adler
que fizeram a primeira demonstração com hamsters sobre a transmissão da doença
através do vetor, denominado de flebotomíneos. (NEVES, 2016).
No ano de 1913, na América Latina, no Paraguai, Migone identificou pela
primeira vez o caso da doença, no paciente que contraiu o parasita no Brasil, no
estado do Mato Grosso, desde então, foram sendo realizadas diversas pesquisas,
constatando dessa forma a leishmaniose visceral americana como uma doença
endêmica, principalmente nos estados localizados na região do Nordeste, sendo
realizada as primeiras campanhas para o controle da doença (NEVES, 2016).
O cão é o principal animal que pode ocorrer a infecção, sendo a maior fonte
para transmissão da doença, que também ocorre nos seres humanos pela
proximidade com os animais de estimação, seguido, portanto das raposas e
marsupiais, estes últimos encontrados em ambientes silvestres (BRASIL. Ministério
da Saúde, 2017).
Assim como a Leishmaniose tegumentar americana, a transmissão do
parasita da leishmaniose visceral americana também ocorre através da picada do
inseto flebotomíneo. Além disso, a transmissão também pode ocorrer através do
compartilhamento de seringas contaminadas e pela transfusão sanguínea (NEVES,
2016).
O período de incubação da doença, segundo o Ministério da Saúde, no cão é
a média de no mínimo três meses até anos, já nos seres humanos pode variar ente
dez dias a um ano aproximadamente (BRASIL. Ministério da Saúde, 2017).
A manifestação no indivíduo infectado pode ocorrer de diferentes formas,
atacando diversos órgãos da pessoa, causando alterações hepáticas, renais,
linfonodos, no tecido hemocitopoético, pulmões, alterações cutâneas e no aparelho
digestivo (NEVES, 2016), causando desta forma diversas alterações no organismo
das pessoas infectadas, agravando seu estado de saúde em decorrência da doença.
No quadro 2 apresenta os principais sintomas dos pacientes infantis com
leishmaniose visceral americana:
Quadro 2- Frequência de Sinais Clínicos e Sintomas em Pacientes Infantis com Leishmaniose
Visceral Crônica.
Sinais Clínicos e Sintomas

%

34

Esplenomegalia

99

Febre

95

Hepatomegalia

90

Palidez

85

Anemia

98

Perda de peso

90

Dor abdominal

50

Tosse

40

Edema

40

Aumento de linfonodos

35

Anorexia

30

Epistaxe

30

Diarreia

15
Fonte: Adaptado de Neves (2016)

É possível observar, conforme dados demonstrados do quadro, os diversos
sintomas causados pela leishmaniose visceral americana e o quanto ela é perigosa,
podendo comprometer o estado de saúde das pessoas levando até mesmo a morte.
O diagnóstico deve ser feito o quanto antes por tratar-se de uma doença grave,
sendo realizados através de exames laboratoriais, diagnostico imunológico,
parasitológico, diferencial, no qual é indispensável em regiões que são consideradas
como endêmicas (BRASIL. Ministério da Saúde, 2017).
O tratamento deve ser iniciado assim que a doença for detectada. No Brasil é
distribuído gratuitamente pela rede pública de saúde o Glucantime, porém além dele,
são utilizados no tratamento da doença, não somente no Brasil como também em
diversos países, os antimoniais pentavalentes e o estibogluconato sódico (NEVES,
2016).
Medidas preventivas devem ser tomadas para evitar a ocorrência da zoonose,
principalmente nos cães, através da vacinação do animal; banhos; o controle dos
insetos, mantendo quintais limpos; uso de inseticidas em alguns lugares; repelentes,
dentre outros (NEVES, 2016). Essas são medidas de controle essenciais para evitar
a proliferação da leishmaniose visceral americana, através da infecção provocada
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pela picada do vetor, mantendo longe dos animais de estimação, bem como dos
seres humanos.

2.4.3. Toxoplasmose

A toxoplasmose é encontrada em aproximadamente 80% da população em
alguns países, sendo o agente causador da doença a espécie Toxoplasma gondii, e
apesar de ser um número alto, são poucos os casos clínicos da doença, merecendo
atenção especial em casos de recém-nascidos, que podem ocorrer desde sequelas
neurológicas até a sua mortalidade. Além disso, também pode se apresentar de
forma grave em indivíduos que estão em grupos considerados de risco, sendo os
infectados por HIV, receptores de órgãos e aqueles que se encontram em
tratamento quimioterápico (NEVES, 2016).
Essa espécie de parasita possui como hospedeiro definitivo (onde se
reproduz sexuadamente) os gatos e demais felídeos, já os seres humanos são os
hospedeiros intermediário (NEVES, 2016). Essa doença foi descoberta no Brasil e
na Tunísia no mesmo ano, em 1908, porém, ficou por um longo período sem muitos
estudos da doença, sendo retomado apenas no ano de 1937 (NEVES, 2016). Por ter
como seu hospedeiro definitivo o gato, a zoonose é popularmente conhecida em
todo o mundo.
As formas do T. gondii nas quais são infectantes são: Taquizoíto, Bradizoíto e
Oocistos. A forma Taquizoíto é muito semelhante a uma banana possuindo suas
extremidades afinadas, sendo encontrada na fase aguda nos seres humanos, outro
aspecto relevante é que essa forma não é muito resistente, sendo mais fáceis de
serem destruídas com o suco gástrico; os Bradizoítos apesar de serem encontrados
também em alguns casos na fase aguda, geralmente aparece na fase crônica da
doença nos seres humanos, são encontrados nas células de vários tecidos, como
retina, cardíacos, e outros, sendo bem mais resistente a pepsina e à tripsina; e por
fim os Oocistos, que possuem forma esférica, sendo mais resistentes e são
formados no intestino de felídeos e posteriormente eliminados pelas fezes (NEVES,
2016).
Os humanos contraem a doença através da ingestão de alimentos que estão
contaminados, como a água, verduras, carnes que foram malcozidas, apresentando
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os cistos e os oocistos, ou na forma considerada congênita, ou seja, que
acompanhou o indivíduo durante toda sua vida desde seu nascimento; já nos
animais ocorre pelo carnivorismo, água e alimentos contendo os oocistos e também
de forma congênita, além do solo que também é um local onde são encontrados os
oocistos (BECKER, 2015). Segundo Neves (2016), a forma de transmissão
congênita ocorre através do sangue com a presença dos taquizoítos chegando até a
placenta. Também pode ocorrer a transmissão pela propagação de baratas, moscas,
dentre outros (NEVES, 2016).
A sua manifestação em crianças recém-nascidas pode ser as mais variadas,
como

anemia,

microcefalia,

estrabismo,

hepato-esplenomegalia,

convulsões,

calcificações celebrais, entre outros sinais (GARCIA, 2017). Durante a gestação,
uma das alterações que pode vir a ocorrer é o aborto, nascimento prematuro ou a
criança pode vir a apresentar a doença apenas dias ou meses após seu o
nascimento (NEVES, 2016).
Apesar de ser raro apresentar sintomas, nos adultos e até mesmo nas
crianças, podem ocorrer dores abdominais, febre muito alta, mialgia, exantema,
também pode afetar a retina e coroide nos olhos e encefalite principalmente em
pacientes infectados com AIDS (NEVES, 2016).

São várias manifestações que

podem indicar a presença da toxoplasmose nos indivíduos infectados, o que torna
importante a atenção voltada para a doença, visto que muito dos sintomas se
assemelham com diversas outras doenças.
Sendo assim, o diagnóstico deve ser realizado o quanto antes, e pode ser
laboratorial ou clínico, através de testes sorológicos, e nas gestantes é realizado o
teste de avidez (SERRANO et al., 2016). No tratamento da doença utiliza-se
principalmente a sulfadiazina com pirimetamina, e em gestantes pode ser utilizado a
espiramicina, sulfadiazin e o ácido folínico, porém vale destacar que é uma doença
considerada como incurável, pois para isso os bradizoítos devem ser eliminados,
portanto, esses medicamentos são utilizados nas formas proliferativas (NEVES,
2016).
Como a toxoplasmose é uma doença que atinge grande parte da população,
torna-se difícil o seu controle. No entanto é indispensável que sejam realizadas
medidas preventivas para evitar ao máximo a doença, sendo assim, recomenda-se
as seguintes medidas: controle da população dos gatos, sendo realizado a
castração; beber água fervida ou se possível filtrada; manter os gatos de preferência
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dentro das residências, cuidando da alimentação, apenas ração ou carne cozida;
trocar sempre a areia dos gatos; evitar a ingestão de carnes mal cozidas; dentre
outras medidas que podem ser adotas, evitando dessa forma a manifestação da
doença (NEVES, 2016).

2.4.4. Giardia

Giardia é um protozoário parasita que tem como hospedeiro os mamíferos
(principalmente nos seres humanos), anfíbios, répteis e aves, atingindo o intestino,
gerando desta forma surtos de epidemia na população pela ingestão de água
contaminada causando diarreia (NEVES, 2016).
É uma zoonose, no qual se apresenta geralmente nos países que estão em
desenvolvimento, atrelados a falta de saneamento básico, pobreza e a falta de água
tratada, que apesar de ser muito comum à sua ocorrência, é uma doença que foi
deixada de lado nos países que possuem maiores incidência da doença (NEVES,
2016).
Foi Leeuwenhoek quem descobriu o protozoário intestinal encontrado nos
seres humanos, através de suas próprias fezes, no ano de 1698. Apenas anos
depois foram retomados os estudos, em 1859 por Vilem Lambl, em 1875 por
Davaine, porém foi apenas no ano de 1882 que Kunstler criou o gênero Giardia
como é conhecido atualmente, através de estudos feitos com anuros (NEVES,
2016).
Foram anos de pesquisas, no qual foram descobertas 6 espécies diferentes:
G. duodenalis, G. muris, G. agilis, G. psittaci, G. ardeae e G. microti, no entanto,
porém apenas a espécie Giardia duodenalis atinge os seres humanos, os animais de
estimação, cães e gatos e outros animais silvestres (NEVES, 2016).
A Giardia pode se apresentar de três formas diferentes, sendo trofozóito
ventral, tendo como principais características a semelhança com uma pera, possui
uma estrutura parecida com uma ventosa e pares de flagelos; os trofozóito lateral,
este como próprio nome já diz tem a face lateral e não possui as ventosas, e por fim
não menos importante tem os cistos, este com formato oval (NEVES, 2016).
A transmissão da doença pode ocorrer através da ingestão do cisto, seja em
alimentos ou principalmente na água, ocorrendo tanto nos seres humanos como nos
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animais domésticos, sendo fácil sua transmissão e locais onde, por exemplo, os
cães estão juntos (CARDOSO et al., 2018). Também pode ocorrer a transmissão
através do contato com pessoas que estejam infectadas, através das mãos,
principalmente em locais onde tem muitas pessoas, seja em escolas, creches,
presídios, entre outros (NEVES, 2016).
O principal sintoma desta doença é a diarreia, seja nos seres humanos ou nos
animais, além disso, nos seres humanos é seguido muitas vezes por perda de peso,
no qual as pessoas infectadas podem eliminar o cisto durante um período de até
seis meses, além disso, os sintomas podem vim acompanhada de dores no abdome,
o que muitas vezes são confundidas com diarreias causadas por bactérias e vírus
(NEVES, 2016).
Já na forma crônica, a doença pode se manifestar por anos, algumas vezes
contínuas, já outras esporádicas, sendo que nesta forma ela acaba causando a
deficiência de nutrientes no corpo dos adultos e crianças, no entanto, as crianças
são mais prejudicas trazendo danos muito graves para saúde, comprometendo até
mesmo o desenvolvimento cognitivo da criança (NEVES, 2016).
Desta forma, por ser uma doença que pode ser confundida com uma diarreia
comum, é importante fazer o diagnóstico correto através de exames coprológico
(MERZ, 2018), clínico, imunológico, parasitológico, todas são formas para detectar a
presença da doença (NEVES, 2016).
O tratamento mais utilizado é com o metronidazol, eliminando desta forma a
infecção na maioria dos infectados, além deste, também são usados o tinidazol,
secnidazol, ornidazol, furazolidona, corantes de acridina, albendazol, e apesar dos
altos resultados com a utilização deles, os mesmos podem apresentar muitos efeitos
colaterais, principalmente em crianças (NEVES, 2016).
Para conter essa zoonose, é importante a adoção de medidas preventivas, no
caso dos animais de estimação manter uma alimentação saudável, evitar o acesso
às ruas, levar ao veterinário quando possível, além da orientação em relação ao uso
de vermífugos (CARDOSO et. al., 2018). Utilizar água filtrada para consumo humano
e dos animais, manter limpos e higienizados os locais onde os animais
permanecem, bem como os brinquedos dos animais, o bebedouro e o comedouro
(MERZ, 2018).

Recomenda-se principalmente lavar as mãos, consumir água

tratada, utilizar fossas ou esgoto para descarte correto das fezes, proteger os
alimentos (NEVES, 2016).
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3 METODOLOGIA
O presente estudo teve proposta a construção de uma cartilha educativa
abordando três zoonoses causadas por animais de estimação, baseada na teoria da
Transposição Didática como estratégia de ensino e auxiliando no processo de
aprendizagem dos alunos de Ciências na Educação de Jovens e Adultos.
3.1 . DELINEAMENTO DA PESQUISA

Esta pesquisa apresenta caráter exploratório, qualitativo e bibliográfico.
Qualitativo, pois visa buscar entender sobre determinados comportamentos sociais e
educacionais, nos quais os sujeitos da pesquisa estão atrelados. Vale ressaltar que
essa análise sobre os comportamentos, as dificuldades e entendimento sobre a
realidade das pessoas é indispensável na pesquisa qualitativa (FERREIRA, 2015).
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, pois para sua realização é
necessária à análise de diversos materiais especializados, como artigos científicos,
tese, dissertação e livros, que são materiais utilizados para dar embasamento
teórico sobre o tema proposto (SILVA et al., 2016).
Exploratória, pois é necessário realizar uma investigação mais extensa sobre
o tema da pesquisa, através da literatura para ampliar a visão sobre o assunto (GIL,
2008).

3.2. COLETA DE DADOS

O levantamento de dados para elaboração deste estudo e para a construção
da cartilha educativa foi através de pesquisas em livros, materiais científicos,
trabalhos de dissertação e tese disponíveis na base de dados Scielo e de algumas
Universidades, em anais, periódicos e no google acadêmico.
Além disso, foi realizada uma busca por cartilhas disponíveis online em sites
de órgãos públicos, como o Ministério da Saúde e em instituições como as
Universidades. A seleção ocorreu por cartilhas que tivessem como conteúdo o tema
zoonoses.
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Observou-se durante as pesquisas, que não havia a disponibilidade de
materiais que fossem tituladas como cartilhas, mas sim como manual, caderno, guia
de bolso e gibi.

3.3. DETALHAMENTO DA CARTILHA EDUCATIVA

A cartilha desenvolvida é composta por três zoonoses causadas por
protozoários parasitas, sendo elas: a leishmaniose, a toxoplasmose e a giardia.
A cartilha encontra-se dividida da seguinte forma:
1) Introdução: Neste tópico é abordado sobre o tema da cartilha, como a
relação dos animais domésticos, dos seres humanos e as zoonoses;
2) Leishmaniose: Abordagem do ciclo biológico e da morfologia;
3) Leishmaniose Visceral Americana: Apresenta-se a introdução, agente
etiológico, transmissão, sintomas, incubação, diagnóstico e tratamento.
4) Leishmaniose Tegumentar Americana: Apresenta-se a introdução, agente
etiológico, transmissão, sintomas, incubação, diagnóstico e tratamento.
5) Leishmaniose Visceral e Tegumentar: Tópico que apresenta como
prevenir as duas doenças;
6) Toxoplasmose: Aborda a introdução, agente etiológico, morfologia, ciclo
biológico, transmissão, sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção;
7) Giardia: Aborda a introdução, agente etiológico, morfologia, ciclo biológico,
transmissão, sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção;
8) Mitos e Curiosidade acerca do tema.
O levantamento do conteúdo abordado na cartilha educativa, foi realizado de
acordo com artigos científicos e principalmente baseado no livro Parasitologia
Humana do autor David Pereira Neves.
A cartilha foi confeccionada no software da Microsoft Power Point. Os textos
contidos na cartilha foram elaborados com fonte Arial tamanho 16 na cor preta,
espaçamento entre linhas de 1,5 cm. Optou-se por essa configuração pelo fato de
ser uma letra mais legível, e o espaçamento entre linhas deixa o texto mais limpo e
de fácil visualização.
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Para o título com o nome das doenças foi utilizado uma fonte Algerian com
tamanho 55, e cor mesclada com fundo marrom e contorno preto. Alguns subtítulos
mantiveram o tamanho e fonte do texto, porém em cor vermelha. Em alguns
momentos aparecem algumas chamadas, como: você sabia; fique ligado, vamos
aprender, em tons de cores diferentes para chamar a atenção do leitor.
As imagens contidas na cartilha foram selecionadas através do meio
eletrônico e em livros. São imagens que retratam passagens que contém no texto.
Algumas foram coletadas no site Pexels, pois são imagens gratuitas livres de
direitos autorais. Porém, algumas imagens por serem mais específicas foram
encontradas em outros sites, como por exemplo, o vetor da Leishmaniose,
encontrada em um repositório da Universidade de São Paulo (USP). Assim como o
site CDC – Centers for Disease Control and Prevention, que contém informações
relevantes sobre diversas doenças parasitaria que acometem a sociedade no mundo
todo. Outras imagens são de autoria própria.
Apesar da maioria das imagens serem livres de direitos autorais, todas elas
receberam uma legenda denominadas como Imagem 1, imagem 2, e assim
sucessivamente de acordo com a sequência que se encontravam distribuídas nas
páginas do material. No final da cartilha foram colocadas todas as referências das
imagens, citando as fontes de cada uma delas, inclusive das imagens da capa e de
fundo de algumas páginas.
Assim como as referências das imagens, foi atribuído ao final da cartilha as
referências sobre o conteúdo.
A cartilha, que contém 33 páginas, pode ser disponibilizada em formato
digital para o professor e seus alunos. Desta forma, será possível que os alunos
tenham acesso de forma simples, visto que o acesso à tecnologia tem facilitado
muito o processo do ensino, sendo possível acessar pelo celular e computador.
Atualmente existem muitos aplicativos de comunicação, como o WhatsApp
que permite o compartilhamento de forma rápida dos conteúdos, além disso, pode
ser disponibilizado também através do pendrive, pelo e-mail ou qualquer outro meio
eletrônico que permite o compartilhamento do material didático.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos materiais encontrados, somente dois não pertenciam ao Ministério da
Saúde, sendo a Cartilha Pediátrica de Doenças Infecto Parasitárias, encontrada no
site da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais
(site.medicina.ufmg.br); e o Manual de Zoonoses – Programa de Zoonoses da
Região Sul, organizada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio
Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, disponível no site do Conselho
Regional de Medicina Veterinária (crmv-pr.org.br).
Ao fazer a análise, observou-se que a maioria dos materiais são extensos,
geralmente acima de 100 páginas, com uma linguagem mais difícil de ser
compreendida por determinado público e dispunha de pouquíssimas ilustrações. Na
imagem 1, pode ser observada a Cartilha Pediátrica de Doenças Infecto
Parasitárias, no qual possui informações relevantes sobre as doenças, porém pouco
atrativo para ser utilizada com os alunos da EJA.
Figura 1 - Imagem da cartilha Cartilha Pediátrica de Doenças Infecto Parasitárias

Fonte: site.medicina.ufmg.br
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No entanto, são materiais que não podem ser julgados, pois em nenhum
momento foi informado que são materiais desenvolvidos para serem utilizados em
ambiente escolar, ou de apoio ao professor.
Sendo assim, constatou-se de acordo com as pesquisas, que existe uma
carência de materiais simples e atrativos sobre o tema disponíveis no meio
eletrônico, como a cartilha, e que sejam desenvolvidos próprios para a utilização no
ambiente escolar, não havendo a transposição didática do conteúdo, visto que
atualmente a internet é um dos meios de comunicação mais utilizado e procurado
para se obter informações.
Os materiais encontrados, como o guia de bolso, o manual, entre outros, não
possui a mesma linguagem que se espera encontrar em uma cartilha, pois segundo
reberte (2008), a cartilha deve ser um material atrativo e compreensível ao público
que se destina e precisa possuir uma linguagem e aparência simples, para que o
leitor possa entender a mensagem que o material propõe a fazer.
Nesse sentido, a elaboração da cartilha teve como subsidio a teoria da
transposição didática de chevallard, no qual o conhecimento cientifico precisa passar
por transformações, para que ele possa chegar ao ambiente escolar de uma
maneira que seja compreendido pelos alunos (baia, 2018).
É indispensável o uso de materiais científicos e de livros da área para a
elaboração do conteúdo que compõe a cartilha, pois conforme marteis, makowski e
santos (2011) o material produzido torna-se uma fonte confiável e de credibilidade
para o leitor, pois possui um fundamento cientifico.
A cartilha deve abordar uma linguagem clara e de fácil entendimento, através
de mensagens diretas para não confundir o leitor (freitas; cabral; 2008). Desta
maneira, a cartilha foi elaborada buscando o uso de uma linguagem mais simples,
para que os seus leitores, neste caso os alunos da eja, possam compreender.
Conforme destaca moreira, nóbrega e silva (2003), os materiais educativos
assumem um papel importante, pois servem como um guia ao leitor, que poderá
ajudar em suas tomadas de decisões, a compreender o assunto abordado,
auxiliando no processo de ensino aprendizagem. O contato do aluno com o material
poderá despertar nele o interesse no assunto, principalmente no caso da cartilha
que compõe este trabalho, que aborda sobre as zoonoses causadas por animais de
estimação.
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Além de atentar-se com a linguagem contida na cartilha, ouve uma
preocupação quanto às ilustrações utilizadas, pois de acordo com fernandes e
andrade (2017) as ilustrações são necessárias para situar o leitor em um
determinado local, retratando a realidade, aproximando o leitor, pois a imagem
reproduz aspectos reais. Dessa forma as imagens podem atrair a atenção, pois
torna esse momento mais agradável e interessante, prendendo o aluno durante a
leitura.
Após

esse

levantamento,

ao

analisar

diversos

materiais

didáticos,

principalmente as cartilhas, notou-se a importância da utilização dela no ambiente
escolar. Conforme destaca silva (2012), a cartilha é um material educativo, fácil de
ser compreendido, com uma linguagem mais clara e objetiva.
É uma ferramenta muito importante para o professor de ciências que poderá
ser utilizado como subsídio durante as aulas, além disso, traz informações de
maneira clara e com maiores detalhes quando comparado a um panfleto, por
exemplo, que não aborda um conteúdo mais detalhado e acaba não sendo um
material tão eficiente para esse fim (marteis; makowski; santos, 2011).
A construção de uma cartilha educativa sobre zoonoses causadas por
animais de estimação poderá despertar no aluno o interesse sobre o assunto, pois a
relação dos seres humanos com animais domésticos é algo muito comum na
sociedade. Pela aproximação entre ambos, o tema proposto tem mais chances de
atingir seu objetivo ao fazer essa relação das doenças com os animais domésticos,
o que poderá facilitar no aprendizado dos alunos.
O professor ao utilizar este material em sala de aula, estará contribuindo com
a leitura, a percepção que os alunos possuem em relação aos conteúdos de ciências
com o seu cotidiano, mostrando o quanto a realidade está relacionada com
conceitos científicos, porém em uma linguagem bem mais simples e atrativa
elaborados através do processo da transposição didática.
Além disso, estará incentivando os alunos a tornarem-se cidadãos
participativos e críticos na vida da comunidade, pois poderão através desta cartilha,
tornarem-se então multiplicadores de informações de interesse de toda população
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste estudo, foi possível tecer informações sobre a importância da
inserção de materiais didáticos nas aulas de Ciências. Foi realizado um
levantamento de materiais no meio eletrônico que abordassem as zoonoses, dando
ênfase as que pertencem a este trabalho: leishmaniose, toxoplasmose e giardia.
Observou-se uma carência muito grande em relação aos materiais voltados
para área da educação. Geralmente são materiais com uma gama de informações
muito grande, com textos muito extensos, sem ilustrações e uma linguagem mais
difícil, ou seja, não tinham como finalidade o uso didático.
Sendo assim, a proposta da cartilha educativa foi desenvolvida com a
finalidade de ser utilizada como um subsídio ao professor de Ciências durante as
aulas com os alunos da EJA. Sendo um material que aborda informações de uma
forma mais simples e fácil de ser compreendida, além de trazer imagens que atraem
a atenção dos leitores.
A EJA é uma modalidade de ensino que exige do professor de Ciências uma
atenção em relação a proposta pedagógica utilizada durante as aulas, para
despertar nos alunos o interesse pelo assunto. E é neste sentido que a cartilha pode
ser usada como um auxiliar, visto que é um material de fácil entendimento, com
potencialidade de atingir a todos os alunos, pois o conteúdo trabalhado na cartilha
foi transformado de uma linguagem cientifica para uma linguagem apropriada para o
ensino através do processo da TD.
Contudo, os alunos ainda poderão multiplicar essas informações contidas na
cartilha compartilhando com a comunidade: como a família, amigos e colegas. Isso é
possível pelo fato da cartilha conter informações que retratam o cotidiano,
aproximando os alunos da realidade, tornando-os capazes de perceber as situações
que ocorrem a sua volta. Desta forma o processo de ensino-aprendizagem torna-se
mais fácil com o auxílio de recursos pedagógicos que remetem sobre situações do
dia a dia dos alunos.
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