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Resumo
As doenças parasitárias são causadas por endo e ectoparasitos pertencentes a protozoários,
helmintos e artrópodes, e estão presentes na realidade brasileira em especial entre crianças e
adolescentes, incluindo os escolares. Entretanto, muitos desses conteúdos não são contemplados em
sala de aula e nos livros didáticos. Com o objetivo de disseminar esses conhecimentos na Escola
Básica, acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG) no Paraná, e participantes do projeto Universidade Sem Fronteiras – Biotema
Parasitoses desenvolveram no ambiente escolar das comunidades de Imbituva, Ipiranga e Teixeira
Soares conteúdos específicos sobre doenças infectoparasitárias, importantes para a região. A
metodologia incluiu a elaboração e aplicação de questionários para estudos prévios sobre o interesse
das escolas a serem visitadas sobre o tema proposto. A análise dos resultados comprovou a
importância de se trabalhar junto à Escola Básica conteúdos como toxoplasmose, ascaridiose,
enterobiose, dermatobiose e tungíase. Escolhidos os assuntos, foram planejadas e executadas ações
educativas envolvendo os escolares em atividades teóricas-práticas, jogos didáticos e dinâmicas de
reflexão e discussão. Ao término do projeto, constatou-se que a sensibilização dos alunos para essas
doenças e a utilização de metodologias ativas são meios pelos quais os alunos apreendem esses
conhecimentos e conseguem transmití-los às suas comunidades, em um trabalho eminentemente social
e preventivo contra as doenças parasitárias.
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Educational actions on parasitic diseases: a space for discussion and
reflection on biological sciences in the context of university extension
Abstract
Parasitic diseases are caused by endo or ectoparasites belonging to protozoa, helminths and
arthropods and are present in the Brazilian reality, especially among children and adolescents,
including pupils. However some features are not contemplated in the classroom and in textbooks. With
the objective of spreading this knowledge in Basic School, academics in Biological Sciences from the
State University of Ponta Grossa (UEPG) in Parana, and participants on the project “Universidade

Sem Fronteiras – Biotema Parasitoses”(University Without Borders – Biotheme Parasitosis)
developed in school environment from communities in Imbituva, Ipiranga and Teixiera Soares specific
contents in infectoparasitic diseases, important for the region. The methodology included the
development and implementation of questionnaires prior to analysis in the interest of schools to be
visited on the proposed topic The results of these questionnaires have shown the importance of
working with the Basic School, contents such as toxoplasmosis, ascaridiosis, enterobiose,
dermatobiosis and tungiasis. Selected the subjects, theorical and practical educational activities, were
planned and executed with the students, involving educational games and dynamics of reflection and
discussion. By the end of the project, it was found that the sensibilization of the students towards these
diseases and the use of active methodologies are means through which students can grasp the
knowledge and transmit them to their communities, in a way of working eminently social and
preventive against parasitic diseases.
.
Key-words: Parasitosis, Educational and preventive action, Pupils.

1 Introdução
As doenças parasitárias são causadas por parasitos que se localizam dentro ou fora do
corpo, denominados respectivamente de endoparasitos e ectoparasitos. Entre os endoparasitos
encontram-se também os enteroparasitos, responsáveis pelas parasitoses no trato digestório.
São doenças que ainda estão presentes na realidade brasileira, em especial entre crianças e
adolescentes, incluindo os escolares. São doenças importantes porque contribuem para o
baixo rendimento escolar, além de expor a criança a condição vexatória pelo preconceito
muitas vezes existente contra o parasitado. (NEVES, 2009; REY, 2009).
A educação em saúde deve ser contínua no ambiente escolar e os conhecimentos sobre
doenças parasitárias podem ser ampliados a partir da troca de experiências entre a escola
básica e as instituições de ensino superior. Visando contribuir com o papel extensionista da
instituição universitária junto à comunidade, o Programa Universidade Sem Fronteiras (USF)
elaborado e desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
do Paraná (SETI), tem financiado projetos extensionistas multidisciplinares de grande
abrangência em todo o Estado. O critério fundamental que orienta a proposição e seleção dos
projetos, é o seu desenvolvimento nos municípios socialmente mais críticos, identificados a
partir da mensuração do seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). (PARANÁ, 2011).
Assim sendo, desde 2007 o USF é um amplo programa de extensão universitária
desenvolvido junto a comunidades da região de entorno das universidades e conta com o
envolvimento de acadêmicos e docentes das instituições superiores do Paraná de diversas
áreas. Em 2009, uma das propostas contempladas no USF, no Sub-programa de Apoio às
Licenciaturas, foi o projeto Biotemas: um espaço para discussão e reflexão em Ciências
Biológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), no Paraná. O objetivo da

proposta era levar às comunidades escolares ações educativas relacionadas a conteúdos sobre
doenças parasitárias, educação ambiental e orientação sexual procurando acrescentar valores
teóricos e práticos, uma vez que na realidade escolar e nos atuais modelos de livros didáticos
verificou-se que existem fragilidades em relação a esses assuntos. No desenvolvimento do
projeto denominado Biotemas, uma das temáticas abordadas foi doenças parasitárias, doenças
estas que em pleno século XXI, ainda acometem escolares e a comunidade em geral. O
presente artigo relata essa experiência envolvendo diferentes níveis de ensino contra as
doenças parasitárias.
O projeto foi desenvolvido no período de dezembro de 2009 a dezembro de 2010, e
vivências enriquecedoras foram trocadas entre escolares do ensino fundamental e médio de
escolas públicas de pequenos municípios do interior do Estado - Teixeira Soares, Imbituva e
Ipiranga -, e acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEPG. A
escolha dos municípios participantes do projeto partiu do estudo prévio realizado pelo
governo que elencou pequenos municípios com baixos IDH. Outro fator de escolha foi a
proximidade com Ponta Grossa, município sede da UEPG, e pertencentes a região dos
Campos Gerais.
Além dos licenciandos (bolsistas e voluntários) e docentes da UEPG, o Sub-programa
de Apoio às Licenciaturas do USF contempla a participação de um profissional recém-egresso
do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
A equipe trabalhou com a comunidade escolar levando conhecimentos sobre um tema
que é pouco abordado nos livros didáticos - doenças parasitárias. Para Delizoicov; Angotti;
Pernambuco (2002), o livro didático continua sendo o principal instrumento que embasa o
trabalho do professor, e pesquisas realizadas desde a década de 70 apontam deficiências e
limitações nos livros didáticos, os quais passaram a ser avaliados pelo Plano Nacional do
Livro Didático (PNLD).
Geralmente, a abordagem existente nos livros didáticos de Ciências e de Biologia
sobre o referido conteúdo não dão a devida ênfase ao cotidiano do aluno, são desvinculados
do contexto da saúde pública regional, ou até mesmo enfatizam apenas noções de higiene
pessoal fazendo com que o aluno se sinta culpado da situação, vendo a parasitose de um modo
individual e não coletivo, principalmente em relação as enteroparasitoses cujo principal fator
responsável é o precário saneamento básico, ao qual muitas vezes a criança está exposta.
(KOVALICZN, 2005).
Procurando sanar esse problema, de um modo simples e dinâmico, no Biotema
Parasitoses foram abordados conteúdos da parasitologia médica com o objetivo de propiciar

um ensino de Ciências e de Biologia voltados para uma aprendizagem significativa no dia-adia do aluno, por meio de estudos e ações educativas não formais: jogos, dinâmicas e
brincadeiras, ampliando o contato entre escolares e licenciandos, promovendo a sensibilização
de ambos.
Foram realizados estudos prévios com exposições e debates entre docentes e
estudantes universitários licenciandos sobre as atividades que seriam desenvolvidas para que,
durante a aplicação do projeto junto à comunidade escolar, houvesse aprendizagem e interrelação dos acadêmicos e alunos de uma forma a proporcionar aos licenciandos, uma
experiência em sala de aula como futuros professores.

2 Planejamento das ações educativas contra as parasitoses em escolares
Inicialmente foram selecionados acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, e estes, por meio da supervisão de docentes universitários e de um profissional
egresso da área, realizaram um planejamento das etapas do trabalho.
Para que planejar? Conforme Gandin (2002):

O planejamento deve alcançar não só que se façam bem as coisas que se fazem
(chamaremos a isso de eficiência), mas que se façam as coisas que realmente
importa fazer, porque são socialmente desejáveis (chamaremos a isso de eficácia).
(GANDIN, 2002, p. 17).

Em busca desse compromisso social que as doenças parasitárias requerem, procurando
fazer o que realmente importa, inicialmente realizou-se um diagnóstico prévio nas escolas dos
municípios envolvidos e reuniões sobre o tema doenças parasitárias, com a finalidade de
elaboração de estratégias e encaminhamentos para o desenvolvimento dos conteúdos.
No levantamento bibliográfico como subsídio teórico para as ações com a comunidade
escolar; observou-se um aprofundamento teórico pelos acadêmicos, o planejamento e a
criação de materiais didático-pedagógicos, e elaboração de dinâmicas com a finalidade de
estimular a discussão e a reflexão sobre o tema, e esclarecimentos sobre tais conteúdos entre
acadêmicos e alunos da Escola Básica.
Entre as atividades foram realizados estudos das regiões de inserção das escolas
publico-alvo, e pesquisas em livros específicos da área, livros didáticos e sites apropriados
para escolha dos conteúdos sobre as parasitoses a serem trabalhados. Os estudos basearam-se
também na precária ou nenhuma abordagem sobre os mesmos nos livros didáticos adotados

pelas escolas públicas do Estado, procurando-se observar a prevalência das parasitoses para a
região de execução do projeto. (KOVALICZN, 2000).
A interação entre escola básica e ensino superior aconteceu ao longo do ano de 2010,
realizando-se por etapas. Cartas-convites da coordenação do projeto foram encaminhadas às
escolas-alvo através de parcerias firmadas com os Núcleos Regionais de Educação de Ponta
Grossa e de Irati.

Junto à carta, encaminhou-se também um formulário destinado aos

professores das áreas de Ciências e de Biologia, contendo questões relativas ao Biotema
parasitoses e sobre o interesse de ações educativas junto aos escolares sobre toxoplasmose,
ascaridiose (Ascaris lumbricoides ou “lombriga”), oxiurose (Enterobius vermicularis ou
“verme fio-de-linha”), tungíase (Tunga penetrans ou “bicho-de-pé”) e dermatobiose (larva da
Dermatobia hominis ou “berne”), ou ainda, outras sugestões.
A intenção da carta-convite e de se aplicar o formulário foi para esclarecimentos ao
professor sobre as atividades a serem desenvolvidas no projeto, e se os temas propostos
estariam de acordo com a realidade dos escolares do seu município.
Após análise das respostas dos formulários, a equipe executora, com a orientação da
docente responsável pelo Biotema Parasitoses, realizaram reuniões semanais entre os
membros da equipe, interagindo acadêmicos voluntários, acadêmicos bolsistas e docente,
sanando dificuldades e contribuindo com idéias renovadoras, com a finalidade de integração
do grupo e elaboração dos materiais didáticos para o projeto extensionista.
Como o tema parasitoses muitas vezes acaba sendo constrangedor para o aluno,
principalmente se ele está ou esteve parasitado, optou-se por atividades lúdicas para melhor
desenvoltura dos alunos durante o ensino-aprendizagem.
Santos et al. (1998) defendem que a formação do educador é sustentada em três
pilares: a formação teórica, a formação pedagógica e a formação lúdica, uma vez que
atualmente a ludicidade faz parte da vida do ser humano em qualquer faixa etária e é uma
estratégia poderosa na construção do conhecimento:

A formação lúdica se assenta em pressupostos que valorizam a criatividade, o
cultivo da sensibilidade, a busca da afetividade, a nutrição da alma, proporcionando
aos futuros educadores vivências lúdicas, experiências corporais, que se utilizam da
ação, do pensamento e da linguagem, tendo no jogo sua fonte dinamizadora.
(SANTOS et. al., 1998, p. 13-14).

Também para SALLES; KOVALICZN (2007) esta é uma das estratégias das quais o
professor pode dispor, e que, ao aplicar uma técnica lúdica de ensinar, o professor não tira a
seriedade do aprendizado ao ter por meta a aprendizagem significativa.

Nesse sentido foram desenvolvidos dois jogos didáticos: um para as endoparasitos e
outro para ectoparasitos. Com auxílio de painéis ilustrados foram abordados aspectos desde a
transmissão, morfobiologia, patogenia e sintomatologia, enfatizando os sobre os processos
preventivos de cada doença.

3 A construção e aplicação de material didático diversificado
Ensinar ciências, para alguns professores, é visto como algo essencialmente simples:
um bom domínio de conteúdo, algo de prática e alguns complementos
psicopedagógicos. As pesquisas sobre o ensino de Ciências Naturais, no entanto,
têm demonstrado que ser professor de ciências (como de qualquer outro conteúdo)
não se constitui, efetivamente, uma tarefa simples. Basta relatarmos as críticas
frequentes às aulas de ciências que, em sua maioria, as definem como
desinteressantes, desmotivadoras, desarticuladoras com a realidade dos alunos, um
amontoado de nomes e fórmulas. (SHIMAMOTO, 2008, p.14).

O material didático da ascaridiose patologia ocasionada pelo Ascaris lumbricoides,
popularmente denominado “lombriga” ou “bichas”, foi elaborado com a finalidade de auxiliar
na compreensão do ciclo de vida do parasito e constou de um painel fixado no quadro de giz,
onde o aluno era chamado a vir ate à frente da turma para que, com a ajuda dos colegas da
classe, pudesse colar no referido painel a seqüência correta dos órgãos do corpo humano
envolvidos na trajetória das formas evolutivas do enteroparasito. Posteriormente, em outro
painel, eram apresentados os erros e acertos, sendo que os erros, após discutidos, eram
novamente explicados e assim corrigidos. (Fig. 1).

Fonte: as autoras

Figura 1- Modelos de órgãos do corpo humano sendo fixados pelos escolares em painel didático para
compreensão do ciclo de vida do Ascaris lumbricoides.

Na ação educativa para prevenção da enterobiose ou oxiurose causada pelo Enterobius
vermicularis, conhecido como verme “fio-de-linha”, cujo principal sintoma é o prurido anal

noturno, foi utilizado um macromodelo de uma mão, com unhas compridas e sujas,
enfatizando a precariedade da higiene. Após a explanação do conteúdo, um aluno voluntário
vinha à frente da classe e demonstrava, com o auxílio de uma tesoura, a importância de
manter as unhas curtas e limpas para a prevenção da doença. (Fig. 2).

Fonte: as autoras

Figura 2 – Macromodelo de mão utilizado como material didático na prevenção da oxiurose.

As representações e demonstrações podem ser utilizadas como canais de
aprendizagem, inclusive os macromodelos ou maquetes, porque servem para fixar ou ampliar
conteúdos em vários temas no ensino de Ciências, prática essa que possibilita até mesmo a
utilização de sucatas para a criação de várias representações científicas. (KOVALICZN, 2005;
SALLES; KOVALICZN, 2007).
Após a exposição sobre os endoparasitos, foram demonstradas conservas in vitro de
oxiurus e lombrigas para que o aluno pudesse diferenciar os macromodelos das realias dos
parasitos Enterobius vermiculares ou oxiurus, os quais possuem aproximadamente um
centímetro de comprimento, e Ascaris lumbricoides, entre quatro e 40 cm de comprimento,
portanto, ambos visíveis a olho nu na fase adulta do parasito. Já o Toxoplasma gondii,
responsável pela toxoplasmose, é um parasito microscópico e não pode ser visto a olho nu. O
material biológico levado às escolas foi cedido por empréstimo do laboratório de
Parasitologia Humana da UEPG.
Para encerrar a ação sobre os endoparasitos foi idealizado um “jogo contra as
parasitoses”. Com a classe

dividida em duas equipes, A e B, foram escolhidos dois

participantes voluntários representantes de cada equipe. A equipe que iniciou o jogo começou

respondendo a uma pergunta sobre os conteúdos abordados, com ênfase no processo
preventivo. Por exemplo, “para evitar ascaridiose é necessário...”. Os alunos da equipe
discutiam entre si, e observando figuras em pequenos cartazes ilustrados com medidas
preventivas, escolhiam a resposta que julgavam correta e específica contra a parasitose em
questão. Um dos membros da equipe lia em voz alta para a classe a medida de prevenção
contra a doença parasitária, e em seguida fixava a mesma no painel do “jogo contra as
parasitoses”. Ao acertar a resposta, a equipe recebia um ponto. O jogo prossegue alternando
as equipes participantes, e caso a equipe erre a resposta, o ponto vai para a equipe adversária.
O jogo termina após completar o painel com as medidas preventivas. (Fig. 3).

Fonte: as autoras

Figura 3 – Jogo didático sobre prevenção das endoparasitoses

O segundo momento da ação educativa foi desenvolvido sobre ectoparasitoses de
importância na comunidade escolar: tungíase ou “bicho-de-pé”, e dermatobiose ou “berne”.
Após exposição do tema com auxilio de material ilustrativo e apresentação de material
biológico in vitro, foi realizado o jogo tipo “batalha naval” ou “campo minado” adaptado para
as ectoparasitoses em questão. Inicialmente a sala foi dividida novamente em duas equipes, e
para maior fixação do conteúdo, foram denominadas equipe “mosca” e equipe “pulga”. Em
um painel fixado no quadro de giz, constam na linha horizontal letras de A a F. Na coluna
vertical, números de um a seis. Para cada letra e cada número há um bolsão contendo
perguntas sobre ectoparasitoses a serem respondidas pelos membros das equipes. A equipe
que inicia o jogo escolhe uma letra e um número, lembrando que por se tratar de um jogo tipo
campo minado existem figuras de “bombas” aleatórias, colocadas em alguns bolsões e,
quando uma das equipes se deparar com uma dessas bombas, o ponto irá para a equipe
adversária. (Fig. 4).

Fonte: as autoras

Figura 4 – Painel do jogo didático utilizado no ensino-aprendizagem sobre ectoparasitos.

Para tornar o jogo mais dinâmico, ficou estabelecido que a equipe que acertasse uma
medida de prevenção contra a ectoparasitose dermatobiose (“berne”) receberia um marcador
na forma de “matador de moscas”, se errasse, receberia uma imagem de mosca no placar, para
lembrar que a dermatobiose é causada por uma larva de mosca. Na equipe da tungíase ou
“bicho-de-pé”, se a equipe acertar a resposta para a pergunta ganha uma imagem de uma
medida de prevenção, representada por um chinelo, se errar recebe no placar uma imagem do
agente causador da doença, uma pulga. Após o término do jogo os alunos puderam observar
conservas in vitro contendo peças anatômicas com tungíase e realias de larvas de Dermatobia
hominis (“berne”).
Além dos jogos e dinâmicas nas aulas expositivas também foram utilizados textos,
painéis e pranchas ilustradas com a morfologia contendo os aspectos do parasito, suas
dimensões e ciclo de vida. (Fig. 5).

Fonte: as autoras

Figura 5 – Pranchas ilustraram a transmissão e morfobiologia da tungíase (“bicho-de-pé”)

Nos três municípios onde o projeto foi aplicado, apenas em uma das escolas, foi
solicitada uma abordagem sobre o tema pediculose, causada pelo Pediculus capitis ou “piolho
da cabeça”. Nas demais, os professores justificaram que o assunto já havia sido bastante
debatido. O material didático diversificado utilizado nessa açõa inclui a observação, com
auxílio de lupa manual, de realias de piolhos em uma placa de Petri onde foram fixados
piolhos, ninfas e lendeas para demonstrar o ciclo de vida desse ectoparasito.
Após encerramento da ação educativa, numa avaliação qualitativa, foram coletados
depoimentos dos escolares sobre o que a ação significou a eles, se algum familiar ou eles já
haviam tido alguma doença parasitária daquelas ali abordadas ou outras.

Os alunos

participaram com inúmeros relatos comprovando que as doenças parasitárias ainda se fazem
presentes nessas regiões. Este foi um momento engrandecedor para a equipe, uma vez que os
alunos consideraram a ação positiva para eles da forma como foi executada, propicinado a
interação entre acadêmicos e alunos da escola básica.
Todos os materiais didáticos citados, desde a criação dos painéis explicativos e
ilustrados contendo o ciclo de vida do parasito e a morfologia, bem como a organização das
imagens dos mesmos, pranchas contendo microfotografias, e o os jogos didáticos para a
prevenção de endo e ectoparasitoses foram idealizados ou adaptados pela equipe.
Houve um cuidado especial a respeito da linguagem apropriada frente aos escolares,
uma vez que, por tratar-se de um tema popular, além da linguagem científica, respeitou-se os
saberes diferentes dos alunos, possuidores de conceitos populares. Dessa forma, os escolares
puderam ter liberdade para pensar, discutir, e trocar experiências, interagindo e aprendendo
uns com os outros, contribuindo para os resultados esperados na ação educativa.

4 Considerações finais

O Programa Universidade Sem Fronteiras (Sub-programa de Apoio às Licenciaturas)
foi um espaço no qual acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da
Universidade Estadual de Ponta Grossa puderam vivenciar a prática docente. As ações
desenvolvidas em 11 escolas de tres municípios do Paraná: Imbituva, Ipiranga e Teixeira
Soares propiciaram um ensino de ciências e de biologia numa perspectiva de integração, não
só com os escolares, mas com professores e diretores da rede pública estadual de ensino, os
quais interagiram com o programa reafirmando a necessidade da abordagem de conteúdos
específicos sobre doenças parasitárias que acometem escolares.

A ação desenvolvida com os alunos foi dinâmica e interativa e propiciou troca de
experiências com o objetivo de construção conjunta e socialização dos conhecimentos sobre
os processos transmissivos e preventivos contra as parasitoses, com o intuito de facilitar o
enfrentamento dos problemas relacionados a essas doenças no cotidiano escolar e domiciliar.
Com o envolvimento do aluno nesse espaço de discussão e reflexão espera-se que ele possa
repensar e/ou ter novas formas de perceber, ser, pensar e agir em sua comunidade,
possibilitando novas atitudes.
Conforme relatos dos acadêmicos, considerou-se positivo o envolvimento, a
participação dinâmica dos escolares em todas as atividades propostas durante a execução das
ações educativas. Entre os futuros biólogos licenciados, a prática docente contribuiu
sobremaneira para uma visão mais ampla do espaço da sala de aula, do seu papel de educador
e da sua importância como agente mediador da busca de uma melhoria na qualidade de vida e
na formação de cidadãos, depoimentos que comprovam a reciprocidade do trabalho
desenvolvido.
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