
 

 

 

                                                                

 
 

ATLAS DE PARASITOLOGIA HUMANA SOB UMA PERSPECTIVA 

Resumo: 

O estudo de Parasitologia Humana encontra
graduação, e para auxiliar o processo ensino
atlas tem se mostrado uma excelente ferramenta nas aulas práticas laboratoriais. 
Entretanto, não se observa a utilização desse recurso pedagógico com alunos cegos 
de forma acessível. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver 
um atlas prático inclusivo que respeite as necessidades educacionais específicas 
desses discentes e possibilite sua plena participação nas atividades. A preparação do 
material iniciou-se no Laboratório de Ensino de Biologia da Universidade Federal do 
Oeste do Pará, mediante o registro fotográfico de sete diferentes tipos de parasitos 
(Taenia saginata; Taenia solium; Trichuris trichiura, 
coli, Entamoeba histolytica, Schistosoma mansoni
amostras para utilização em aula. 
impressas em papel A4, e, por conseguinte realizada a anagliptografia 
reglete e punção das informações no que se referia ao nome das espécies e descrição 
das imagens microscópicas dos parasitos, é importante destacar que toda 
circunscrição, seguiu os critérios do projeto “#PraCegoVer”
qualitativo, e a análise no que tange a viabilidade do material se deu com base em 
observações diretas quanto as reações e comportamentos de um educando cego 
durante sua utilização em aula prática lab
resultados, observados no aumento da confiança, participação, interesse pela 
disciplina e conteúdo abordado, estes, reflexo da possibilidade de acesso a um 
material que anteriormente só favorecia aos alunos vid
disponibiliza-se uma alternativa de atlas, contemplando as necessidades identificadas 
para a prática da equidade, de maneira a permitir que alunos com esse tipo de 
deficiência tenham o direito à acesso por meio do uso do Braille a esse
suma importância no ensino de parasitologia, possibilitando assim, que haja a inclusão 
nas aulas práticas e a popularização da ciência.
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O estudo de Parasitologia Humana encontra-se presente em vários cursos de 
graduação, e para auxiliar o processo ensino-aprendizagem dessa disciplina, o uso de 
atlas tem se mostrado uma excelente ferramenta nas aulas práticas laboratoriais. 

se observa a utilização desse recurso pedagógico com alunos cegos 
de forma acessível. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver 
um atlas prático inclusivo que respeite as necessidades educacionais específicas 

lite sua plena participação nas atividades. A preparação do 
se no Laboratório de Ensino de Biologia da Universidade Federal do 

Oeste do Pará, mediante o registro fotográfico de sete diferentes tipos de parasitos 
Taenia saginata; Taenia solium; Trichuris trichiura, Necator americanus

coli, Entamoeba histolytica, Schistosoma mansoni), disponíveis na coletânea de 
amostras para utilização em aula. As ilustrações microscópicas selecionadas foram 

papel A4, e, por conseguinte realizada a anagliptografia com o uso do 
reglete e punção das informações no que se referia ao nome das espécies e descrição 
das imagens microscópicas dos parasitos, é importante destacar que toda 

érios do projeto “#PraCegoVer”. A pesquisa foi de cunho 
qualitativo, e a análise no que tange a viabilidade do material se deu com base em 
observações diretas quanto as reações e comportamentos de um educando cego 
durante sua utilização em aula prática laboratorial de Biologia. O recurso mostrou bons 
resultados, observados no aumento da confiança, participação, interesse pela 
disciplina e conteúdo abordado, estes, reflexo da possibilidade de acesso a um 
material que anteriormente só favorecia aos alunos videntes. Diante disso, 

se uma alternativa de atlas, contemplando as necessidades identificadas 
para a prática da equidade, de maneira a permitir que alunos com esse tipo de 
deficiência tenham o direito à acesso por meio do uso do Braille a esse
suma importância no ensino de parasitologia, possibilitando assim, que haja a inclusão 
nas aulas práticas e a popularização da ciência.
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se presente em vários cursos de 
aprendizagem dessa disciplina, o uso de 

atlas tem se mostrado uma excelente ferramenta nas aulas práticas laboratoriais. 
se observa a utilização desse recurso pedagógico com alunos cegos 

de forma acessível. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver 
um atlas prático inclusivo que respeite as necessidades educacionais específicas 

lite sua plena participação nas atividades. A preparação do 
se no Laboratório de Ensino de Biologia da Universidade Federal do 

Oeste do Pará, mediante o registro fotográfico de sete diferentes tipos de parasitos 
Necator americanus, Entamoeba 
), disponíveis na coletânea de 

As ilustrações microscópicas selecionadas foram 
com o uso do 

reglete e punção das informações no que se referia ao nome das espécies e descrição 
das imagens microscópicas dos parasitos, é importante destacar que toda 

A pesquisa foi de cunho 
qualitativo, e a análise no que tange a viabilidade do material se deu com base em 
observações diretas quanto as reações e comportamentos de um educando cego 

oratorial de Biologia. O recurso mostrou bons 
resultados, observados no aumento da confiança, participação, interesse pela 
disciplina e conteúdo abordado, estes, reflexo da possibilidade de acesso a um 

. Diante disso, 
se uma alternativa de atlas, contemplando as necessidades identificadas 

para a prática da equidade, de maneira a permitir que alunos com esse tipo de 
deficiência tenham o direito à acesso por meio do uso do Braille a esse recurso de 
suma importância no ensino de parasitologia, possibilitando assim, que haja a inclusão 
nas aulas práticas e a popularização da ciência. 
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