
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19; p.                2014 
 

29 

 

 
CONFECÇÃO DE MATERIAIS LÚDICOS PARA O ENSINO DE PAR ASITOLOGIA  

 
Nayara Cristina Rabelo1, Vânia Avelar Lucas2, Ana Flávia Vigário2, Gleyce Alves 

Machado2* 

 
1Graduada pela Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão,  2Universidade 

Federal de Goiás – Regional Catalão. 
*machadoga@gleyce.bio.br 

 
Recebido em: 01/09/2014 – Aprovado em: 19/09/2014 –  Publicado em: 24/09/2014  

 
O modelo de ensino mais amplamente utilizado é o modelo tradicional, isto é, quadro 
negro, giz e acompanhamento de um determinado livro texto. Embora essa forma de 
ensino seja amplamente utilizada, o processo ensino aprendizagem é dificultado nas 
áreas de ciências em que se trabalha muito com o conhecimento abstrato e, assim, 
torna-se difícil a materialização do conteúdo pelos alunos. Como maneiras 
alternativas que possam contribuir para os processos de ensino e a aprendizagem 
de conteúdos como Ciências e Biologia têm-se a elaboração de jogos didáticos uma 
vez que estes facilitam a compreensão dos conteúdos abordados de forma cativante 
e divertida. Além disso, a utilização de jogos se constitui em um dispositivo muito 
apreciado pelo público infantil. Os métodos de jogos e brincadeiras já vêm sendo 
utilizado desde a antiguidade. Existem relatos que, os egípcios, os romanos e os 
maias, usavam estes métodos alternativos de ensino, pois era por meio de jogos que 
as gerações mais jovens aprendiam com os mais velhos os valores e conhecimentos 
de diferentes culturas. Dentre os parasitos de importância em saúde pública e mais 
freqüente entre crianças destacam-se a tênia e o Ascaris lumbricoides. Tendo por 
base a complexidade da matéria de parasitologia, se pode afirmar que o uso de jogo 
é uma excelente forma de atividade educativa para a prevenção de doenças 
parasitológicas. Este trabalho se justifica uma vez que teve como objetivo a 
produção de material pedagógico protelado para o ensino de parasitologia com 
ênfase em parasitos comum entre crianças. Diante disso, objetivou-se confeccionar 
um boneco da Taenia solium e um jogo pedagógico voltado para a biologia do A. 
lumbricoides. Foram confeccionados modelos e jogos pedagógicos a serem 
utilizados nas aulas de parasitologia com ênfase em um tenídeo (T. solium) e um 
nematódeo (A. lumbricoides). A morfologia da T. solium, juntamente, com a 
simulação da liberação de ovos no ambiente foi feita por um boneco de “moletom”. 
Buscou-se evidenciar as diferenças entre os indivíduos machos e fêmeas do A. 
lumbricoides, ressaltando suas características específicas, epidemiologia, bem como 
sintomas oriundos de uma infecção causada por esses indivíduos e a profilaxia, 
foram abordadas por meio de um jogo de tabuleiro. O material produzido apresentou 
potencial educativo, fato que pode ser observado durante a apresentação do mesmo 
em feiras e exposições. Portanto, espera-se que o referido material pedagógico 
produzido auxilie no processo de ensino aprendizagem quanto à biologia de T. 
solium e de A. lumbrioides. Apoio: UFG-Regional Catalão. 
 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19; p.                2014 
 

30 
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