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RESUMO 
 

 

 

 

A palavra "Shuar" significa "povo" "pessoa" e é usado pela maioria dos povos indígenas que 

habitam a alta floresta equatoriana, nas províncias de Morona Santiago. A concepção do 

mundo Shuar, sua organização econômica e social, foi reforçada em esfera mítica- religiosa, 

viviando em um mundo de equilíbrio entre o homem- natureza. Objetivou-se estudar e 

investigar aspectos socioculturais e ambientais que podem influenciar na ocorrência das 

enteroparasitoses na comunidade indígenas Shuar do Equador. A pesquisa foi do tipo 

exploratório observacional. O método utilizado para seu desenvolvimento caracterizou-se 

pela abordagem de carácter qualitativo, por Saldaña, 2009 e Bardin, 2016, pela 

compreensão das entrevistas realizadas ao risco à saúde. Também foram realizadas 

atividades lúdicas para crianças nas três escolas indígenas e confecção de uma cartilha para 

docentes , bem como foi realizado o georreferenciamento das localidades, da captação e  da 

distribuição d‟água. Em todas as etapas foram realizadas exploração ativa dos aspectos 

socioculturais e ambientais no processo saúde-doença. Constatou-se que o conhecimento 

dos alunos entrevistados sobre as doenças parasitárias e os cuidados que estes devem ter 

com a prevenção foram considerados gerais. Os usos das atividades lúdicas promoveram 

junto aos alunos o desenvolvimento de um processo cognitivo que favoreceu a aquisição do 

conhecimento e aprendizagem significativa. Conclui-se que a cultura local não é a causa das 

infecções, sendo a causa central as mudanças socioeconômicas e ambientais dentro e em 

torno dessas comunidades. E assim, por todas as comunidades indígenas Shuar serem 

banhado por rios e por não possuírem tratamento de água e rede de esgoto, se faz urgente 

que as escolas e a secretária de saúde busquem medidas para melhoria do ensino em saúde e 

melhoria da estrutura das comunidades, para que possa diminuir o número de infecções por 

parasitarias. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Enteroparasitas, Educação, Cultura Tradicional, Saúde, Saneamento 

Básico. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The word " Shuar " means "people", "person" and is used by most of the indigenous peoples who 

inhabit the highland Ecuadorian forest, in the provinces of Morona Santiago. The vision of 

the Shuar world, economic and social organization, is reinforced by mythical and religious 

spheres and is underscored by a perceived world of equilibrium between man and nature. The 

aim of this study was to research sociocultural and environmental aspects that may influence the 

occurrence of enteroparasites in the participating indigenous Shuar community of Ecuador. The 

research is observational exploratory type. The method used for its development was 

characterized by the qualitative approach, as outlined by Saldaña, 2009 and Bardin, 2016, for 

their understanding of interview methods focused on health-risks. There were also interactive 

activities for children in the three indigenous schools, preparation of a booklet for teachers and 

the georeferencing of localities, water abstraction points and water distribution points. Active 

exploration of socio-cultural and environmental aspects in the health-disease process was carried 

out in all stages of this study. Results indicate that the students interviewed about the parasitic 

diseases and the care they should have with the prevention held general understanding of the 

knowledge. The use of interactive activities used with the students aimed to develop cognitive 

process that favored the acquisition of knowledge and meaningful learning. It is concluded that 

the local culture is not the cause of the infections, and that  the central causes are in fact 

socioeconomic and environmental changes in and around these communities. And so, 

because all Shuar indigenous communities are bathed by rivers and do not have water treatment 

and sewage, it is urgent that schools and the secretary of health seek measures to improve health 

education and improve the structure of communities so it can decrease the number of infections 

by parasites. 

  

  

KEY WORDS: Enteroparasites , Education, Traditional Cultur, Health, Basic Sanitation 

  

  

 

 



 

 

 

 

RESUMEM 

 

 

 

 

La palabra "Shuar" significa "gente", "persona" y es utilizado por la mayoría de los pueblos 

indígenas que habitan en la selva alta del Ecuador en las provincias de Morona Santiago. La 

concepción del mundo Shuar, organización económica, social, se fortaleció en la esfera mítica- 

religiosa, y los Shuar vivía en un mundo de  equilibrio entre el hombre-naturaleza. El objetivo 

y de este estudio fue investigar los aspectos socio-culturales y ambientales que pueden influir en 

la aparición de parásitos intestinales en las comunidad indígena Shuar participantes del 

Ecuador. La investigación es del tipo exploratorio observacional. El método utilizado para su 

desarrollo se caracteriza por la carácter cualitativa de enfoque, Saldaña, 2009 

y Bardin, 2016, mediante la comprensión de las s de entrevistas a los riesgos para la 

salud. También se llevaron a cabo actividades divertidas para los niños de tres escuelas 

indígenas, creando un manual para profesores y georreferenciación de localidades, captación 

y distribución de agua. En todas las etapas se llevaron a cabo la exploración activa de los 

aspectos socio-culturales y ambientales en la salud-enfermedad. Se encontró que el conocimiento 

de los estudiantes entrevistados acerca de las enfermedades parasitarias y el cuidado que deben 

tener con la prevención se considera en general. El uso de las actividades de juego con los 

estudiantes promueve el desarrollo de un proceso cognitivo que favoreció la adquisición de un 

aprendizaje e conocimiento significativo. Llegamos a la conclusión de que la cultura local no 

es la causa de las infecciones, y   la causa central de los cambios socioeconómicos y 

ambientales en los alrededores de estas comunidades. Y así, para todas las comunidades 

indígenas Shuar ser bañado por los ríos y no tienen tratamiento de agua y alcantarillado, es 

urgente que las escuelas y secretario de salud buscan medidas para mejorar la educación sanitaria 

y la mejora de la estructura de las comunidades lo que puede reducir el número de infecciones 

por parásitos. 

  

  

PALABRAS CLAVE: Entero-parásitos, Educación, Cultura Tradicional, Salud, Saneamiento 

básicos. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Esta pesquisa fez parte da parceria entre os programas interdisciplinar Saúde, 

Sociedade e Ambiente (SaSA) da Universidades Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM) - Minas Gerais - Brasil e o Programa Ozanam Scholars da 

Universidade St. John's de Nova York – Estados Unidos da América.  Os programas estão 

reunindo esforços para formalizar a parceria através do departamento de relações 

internacionais (DRI) da UFVJM. 

Desde 2012, o Programa Ozanam Scholars tem elaborado diversos projetos de 

pesquisa de cunho extensionista, desenvolvimento sustentável, em parceria com 

comunidades Shuar e mestiças de Limón Indanza – Equador, com o objetivo de realizar 

um intercâmbio para melhor compreender a cultura, os padrões socioeconômicos, a 

qualidade de vida, as limitações, dificuldades e estabelecer vínculos com a troca 

intercultural entre os países participantes. Também, foi nessa parceria que o programa 

Ozanam desenvolveu atividades práticas para minimizar os impactos existentes e atender 

as demandas das comunidades indígenas para melhorar a dinâmica de vida dos mesmos, 

como por exemplo, na construção de ocas comunitárias, reforma de creche, construção de 

poço de piscicultura, construção de parquinho escolar, reformas de piso, construção de 

cercas escolares, sanitários, cozinha comunitário, dentre outros.  

É nesta colaboração que se observa uma expansão dos esforços para o 

desenvolvimento sustentável sociocultural, econômica e ambiental das comunidades 

envolvidas. Desta forma, essas comunidades estabelecem uma relação contínua com o 

Programa Ozanam Scholars da Universidade de St. John's, e agora com a UFVJM com 

pesquisas de cunho interdisciplinar focada nos hábitos de vida que interferem na saúde 

das crianças e adultos das comunidades Indígenas Shuar. 

Eu, Kamila Cristina de Freitas formada em Ciências Biológicas pela UFVJM, 

participei de vários projetos de pesquisa como, por exemplo: “Inventariamento de 

Pequenos Mamíferos (Rodentia e Didelphimorphia) do Parque Nacional das Sempre 

Vivas, Minas Gerais, Brasil”; “Pequenos Mamiferos (Rodentia e Didelphimorphia) do 

Parque Estadual do Rio Preto, Minas Gerais, Brasil”; “Consumo de Cupins (Isoptera) por 

Monodelphis domestica (Didelphimorphia, Didelphidae) em área de campo rupestre no 

Estado de Minas Gerais”; “Ecologia Alimentar de Thichomys apereoides (Rodentia, 

Echimuidae) e Cerradomys subflavus (Rodentia, Cricetidae) em uma área de campo 
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Rupestre, MG”; “Mamíferos da Serra do Espinhaço Meridional, Minas Gerais”; 

“Ocorrência de cupins (Isecta: Isoptera) na cidade de Diamantina que podem atingir status 

de praga de construções Históricas e Atuais”; “Uso e análise de cupinzeiros e seus 

componentes em estudos botânicos e ecológicos”. Já de cunho extesionista desenvolvi 

projetos tais como: “Construindo Saberes Interdisciplinares Através da Implementação de 

Horticultura em uma Escola Municipal de Diamantina, MG”; “Salvem os Sapo: Unindo 

Mito e Ciências para a construção do conhecimento transformador”; “ Projeto 

Universitário Cidadão” dentre outros.  

Ainda na graduação atuei como monitora nas disciplinas de educação: 

Orientação para a prática profissional II e Estágio Supervisionado no Ensino de Ciências 

e Biologia e Metodologia de Ensino, e fui presidente do Centro Acadêmico Caipora. 

Atuei como estagiária no Instituto Estadual de Floresta realizando projeto de pesquisa 

para entender os questionamentos pelo uso da área do parque pela população residente no 

entorno do Parque Estadual do Biribiri e na Organização não governamental Instituto 

Biotrópicos, depois da graduação, comecei a trabalhar como pesquisadora realizando 

relatórios técnicos de fator de qualidade ambiental. 

 Paralelamente ao trabalho me formei na especialização em Gestão Auditória 

e Licenciamento Ambiental pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR).  Na vontade 

de aprimorar meus conhecimentos realizei um intercâmbio nos Estados Unidos da 

América onde estudei a língua americana na escola Nassau BOCES Adult Learning 

Center. E foi nesta vivencia que conheci os projetos realizados pelo programa Ozanam da 

Universidade de Sth John de Nova York, nas comunidades Indígenas Shuar do Equador e, 

no ano de 2017, tive a grande oportunidade de contribuir com as pesquisas socioculturais 

e ambientais em comunidades Indígenas Shuar. 

 Voltando para o Brasil me interessei pelo programa de mestrado profissional 

Saúde, Sociedade e Ambiente (SaSA) da UFVJM, por ser  interdisciplinar e  convergir 

com  minha trajetória acadêmica. No programa SaSA optei pela linha de pesquisa 

Educação, Cultura e Saúde para expandir meus conhecimentos e poder realizar, 

juntamente com o programa Ozanam, a pesquisa nas comunidades Indígenas Shuar do 

Equador. A partir desta trajetória,  surgiu a oportunidade de estudar os aspectos sociais e 

ambientais que podem interferir na saúde da população. 

A escolha do foco e do contexto da pesquisa foi motivada pela, precariedade 

da infraestrutura sanitária e carência de ações de vigilância sanitária e ambiental nas 
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localidades estudadas. Estas informações foram diagnosticadas através de relatórios 

técnicos realizados pelo programa Ozaman.  

A interdisciplinaridade é um quesito fundamental em estudos que envolvam 

vertentes ambientais, socioculturais e da saúde. Neste sentido, são importantes as 

pesquisas que sejam capazes de articular as especificidades das relações entre os 

ambientes naturais, hábitos de saúde e as realidades culturais dos sujeitos envolvidos no 

trabalho.  Através de critérios metodológicos interdisciplinares que possam subsidiar e 

orientar a realização de planejamentos concretos de avaliações, planos, políticas públicas 

ou providências essencial para a resolução de problemas locais.   

Nesta perspectiva, as pesquisas que envolvem as relações socioculturais, 

ambientais com risco à saúde, principalmente, das crianças indígenas vêm crescendo no 

mundo contemporâneo como mostram os estudos de Coimbra & Santos (1991); Genaro & 

Farraroni (1984); Santos et. al., (1985).  

Percebe-se na esfera nacional e internacional, a procura por definições 

especificas de prioridades e politicas de pesquisa em saúde. Neste sentido, foi elaborada e 

implementada a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS), 

instrumento da Politica Nacional de Ciências, Tecnologia e Inovação em Saúde no Brasil, 

que tem como pressuposto o respeito das necessidades nacionais e regionais de saúde e 

aumento da indução seletiva para a produção de conhecimentos e bens materiais e 

processuais nas áreas prioritárias para o desenvolvimento de politicas sociais (BRASIL, 

2011). 

A agenda é composta de 24 sub-agendas, que correspondem às áreas 

prioritárias de pesquisa, envolvendo vários campos disciplinares e linhas de pesquisa. 

Nesta perspectiva, o estudo em questão, está em conformidade com os princípios da 1ª 

sub-agenda “Saúde dos povos Indígenas” e está inserido no tema prioritário de pesquisa 

1.1.4 „Investigação das práticas socioculturais relacionadas ao autocuidado em saúde no 

sentido lato (reprodução social e física da comunidade) e, no sentido estrito, e das práticas 

relacionadas ao processo saúde-doença‟ no tópico 1.1.4.2 „‟Investigação sobre sistemas 

de saúde indígenas, práticas de autocuidado e de cura indígena, com ênfase no contexto 

da transição epidemiológica‟‟. 

O programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Saúde, Sociedade e 

Ambiente da UFVJM, está em consonância com as premissas e importância das pesquisas 

interdisciplinares ao propor que a qualificação em nível mestrado, com área 
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interdisciplinar possui como meta a capacitação de pesquisadores, gestores e pessoal nos 

serviços, voltada para a busca de soluções aplicadas aos serviços de saúde e a sua 

interface com a sociedade e o ambiente (UFVJM, 2012). 

A linha de pesquisa „Saúde, Educação e Cultura‟, campo especifico do 

conhecimento, inserida neste programa tem como objetivo o “Processos psico educativos, 

antropológicos e sociológicos nas práticas em saúde com interface socioambiental. 

Interação com comunidades tradicionais. Promoção da política nacional de direitos 

humanos e da saúde e à alimentação adequada. Formação de profissionais e de 

educadores ”
1
. 

Assim, esta linha de pesquisa delimita a área de investigação deste trabalho, e 

traz orientação teórica e procedimentos metodológicos de forma interdisciplinar. A 

proposta desta linha está em consonância com o desenvolvimento do presente trabalho, 

que propõe o uso da educação como instrumento de investigação, práticas e prevenção, ao 

entender e associar os hábitos culturais com as doenças parasitárias nas comunidades 

indígenas Shuar, sob os impactos ambientais e sociais acometidas na comunidade. 

É com essa parceria entre os dois programas com a comunidade Indígena 

Shuar de Limón Indanza, Equador, que este estudo procurará elaborar sobre os esforços 

preexistentes para entender melhor a cosmovisão e as condições socioambientais que 

influenciam hábitos de vida que podem colocar em riscos a saúde comunitária em relação 

às doenças parasitárias, especificamente as enteroparasitoses.  

O presente trabalho de pesquisa teve por finalidade investigar as concepções 

dos alunos e a cosmovisão dos adultos em três comunidades indígenas Shuar, sobre as 

doenças parasitárias, mais especificamente as enteroparasitoses
2
 que se destacam pelo 

elevado número de casos identificados na região, além da preparação de recursos na 

forma de uma cartilha didática
3
, como apoio pedagógico para docentes no uso das 

escolas, para complementar iniciativas de prevenção em andamento e futuras em relação a 

doenças parasitárias. 

                                                      
1
 Site do Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em Saúde e Ambiente. Disponível em:  

http://site.ufvjm.edu.br/ppgsasa2/o-curso/linhas-de-pesquisa-2/. Acesso em 15 fev. 2018 

 
2
 As enteroparasitoses ou parasitoses intestinais são doenças cujos agentes etiológicos são helmintos ou  

protozoários, os quais, em pelo menos uma das fases do ciclo evolutivo, localizam-se no aparelho digestivo 

do homem, podendo provocar diversas alterações patológicas.Disponível em: 

<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfYcAAA/diagnostico-enteroparasitoses-parasitas/>. Acesso em 10 

Março.2018 
3
 Cartilha denominada: Atividades Lúdicas uma proposta de ensino-aprendizagem para docentes de 

comunidades indígenas Shuar- Equador, que se encontra em apêndice. 

http://site.ufvjm.edu.br/ppgsasa2/o-curso/linhas-de-pesquisa-2/
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A cosmovisão de uma pessoa é a soma de todas as suas crenças básicas, o 

conjunto de ideias que dá o direcionamento no seu modo de vida. O termo é uma tradução 

da palavra alemã weltanschauung, que significa “modo de olhar o mundo” (welt – mundo, 

schauen – olhar), ponto de vista ou concepção de mundo. De acordo com Albert Wolters, 

este termo tem a vantagem de ser claramente distinto de “filosofia” (ao menos no uso 

alemão) e de ser menos enfadonho do que a frase “visão do mundo e da vida”. Em poucas 

palavras, é um conjunto de suposições e crenças que utilizamos para interpretar e formar 

opiniões acerca da nossa humanidade, propósito de vida, deveres no mundo, 

responsabilidades para com a família, interpretação da verdade e questões sociais.  

Conforme explica Nancy Pearcey, “cosmovisão não é um conceito acadêmico 

e abstrato. O termo descreve nossa procura por respostas às questões intensamente 

pessoais com as quais temos de lutar – o clamor do coração humano na busca de 

propósito, significado e uma verdade grande o bastante pela qual viver. Ninguém pode 

viver sem um senso de propósito e direção, um senso de que a vida tem significação como 

parte da história cósmica” 

Os trabalhos descritos a seguir foram realizados no ano de 2017 com duas 

idas a campo nas comunidades indígenas Shuar e mestiça (assentamentos humanos): O 

Valle del Castillo, Miguel Chiriap e Metzankim da província de Morona Santiago, Cantão 

de Limón Indanza, paróquia rural de Yunkuankas do Equador e como produto final uma 

cartilha educativa para docentes indígenas que será apresentado primeiramente na língua 

portuguesa e posteriormente traduzida pela comunidade local em Espanhol e Shuar. 

Inicialmente, esta pesquisa foi enviada ao comitê de ética Institutional Review 

Board pelo coordenador de pesquisa do Programa Ozanam e, o mesmo foi aceito em 08 

de Janeiro de 2016 (Anexo A), para assim, posteriormente ser enviado uma carta convite 

às três comunidades indígenas, distribuída aos lideres comunitários, diretores/professores 

das escolas presente em cada comunidade.  

Assim, esta dissertação almejou coletar, analisar e disponibilizar dados que 

poderão subsidiar o planejamento, a formulação e implementação de políticas públicas e a 

posterior avaliação da efetividade delas. 

Para coleta de dados foram utilizados entrevistas coletivas semiestruturadas 

para crianças, jogos
4
 didáticos lúdicos (como métodos alternativos de ensino-

aprendizagem), entrevistas individuais para adultos, GPS (Global Positioning System) 

                                                      
4
 Os Jogos didáticos utilizados encontram - se na cartilha em apêndice. 
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para delineamento da captação, distribuição d‟água e despejo dos dejetos e,  busca ativa 

sobre os aspectos vivenciados nas comunidades. Para analisar tais dados, utilizamos o 

método qualitativo, por análise de conteúdo descrito por Saldaña, 2009 e Bardin, 2016.  

       A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis.  As características da pesquisa qualitativa 

são: objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, 

explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; 

observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter 

interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e 

seus dados empíricos e busca de resultados os mais fidedignos possíveis.  

       Assim, no trabalho de campo, é importante ter claridade sobre o pretendido 

pela equipe pesquisadora, pois sua ideia é observar e compreender, mas no convívio o 

pesquisador participa do cotidiano das pessoas, e, muitas vezes serve para ter maior 

proximidade com estas, o que permite melhores conversas e honestidade para a obtenção 

de informações. Porém, o pesquisador não deixa de ser uma pessoa de fora, que quer 

compreender o grupo e nunca para trazer prejuízos (BRANDÃO, 2007). Abaixo se 

encontram, de forma resumida, os trabalhos apresentados para essa dissertação que 

foram desenvolvidos nas comunidades indígenas Shuar. 

O primeiro trabalho realizado foi intitulado “Análise do conhecimento prévio 

dos alunos do ensino básico acerca das doenças parasitárias em comunidades indígenas 

Shuar, Equador”, teve como objetivo verificar o conhecimento prévio dos alunos de três 

escolas e em três comunidades indígenas Shuar sobre as enteroparasitoses, que 

apresentam um alto índice de casos notificados na região.  Nas três escolas foram 

realizadas, em sala de aula, uma entrevista coletiva semiestruturada com os alunos sobre 

as doenças parasitárias. Para analisar os resultados seguimos a metodologia de análise de 

conteúdo descrições por Bardin, 2016 e Sandaña, 2009. Portanto, constatou-se um 

conhecimento prévio ainda superficial dos alunos entrevistados sobre as doenças 

parasitárias, suas características físicas, seu modo de transmissão e prevenção. 

Demonstrou-se, dessa forma, a necessidade de elaboração de práticas de educação em 
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saúde escolar, visando uma aprendizagem significativa que poderá mudar condutas e 

atitudes para prevenção de tais doenças e colaborar para a redução no número de casos 

junto aos alunos e familiares. 

O segundo trabalho desenvolvido foi “Uso de atividades lúdicas como apoio 

pedagógico em educação em saúde sobre as enteroparasitoses”, realizamos atividades 

educacionais lúdicas abordando o tema sobre doenças parasitárias com alunos indígenas 

Shuar de três comunidades. Foram realizadas sete atividades educacionais que visaram 

auxiliar os alunos de maneira mais prazerosa a compreensão da temática abordada, incluindo 

diversos aspectos relacionados aos hábitos de prevenção e contaminação das doenças por 

enteroparasitas. As atividades foram aplicadas em horário cedido pelo professor e realizadas 

em uma sequência lógica para que posteriormente pudéssemos avaliar a aceitação e o 

emprego de tais metodologias em uma aprendizagem mais significativa dos alunos. Portanto, 

foi possível desenvolver atividades lúdicas direcionadas para o ensino de temas ligados a 

educação em saúde de forma divertida e criativa. O uso das atividades lúdicas promoveu 

junto aos alunos indígenas o desenvolvimento de um processo cognitivo que favoreceu a 

aquisição do conhecimento e aprendizagem significativa. Mudanças nas metodologias 

usadas em sala de aula podem ser de grande valia para tratar de temas relacionados à 

saúde ainda bastante negligenciados, como as doenças parasitárias intestinais em áreas de 

prevalência como a abordada nessa pesquisa. No final desta pesquisa foi confeccionado, 

como produto, uma cartilha educacional impressa que visa auxiliar os docentes com material 

de apoio pedagógico. 

Já o terceiro trabalho denominado “Cosmovisão das comunidades indígenas 

Shuar, Equador sobre doenças parasitárias”, se realizou a caracterização dos 

conhecimentos de três comunidades indígenas Shuar e mestiça através de entrevistas 

semiestruturadas individuais acerca do processo saúde doença e os fatores que 

influenciam na contaminação por enteroparasitoses. Nas três comunidades indígenas 

foram realizadas entrevistas com membros locais, líderes das comunidades, profissionais 

do subcentro de saúde e estas foram encerradas através do método de saturação. Também, 

foram referenciados os pontos de captação e distribuição d‟água. Para análise das 

entrevistas utilizamos o método de análise de conteúdo implementando por Bardin, 2016 

e Saldaña, 2009. Percebemos de forma geral, que houve uma diferença nas respostas dos 

membros, em relação aos lideres das três comunidades, porém todos ressaltam que o 

maior problema que todos possuem é a falta de tratamento de água, sendo este, o causador 
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maior da contaminação por enteroparasitoses. Vale a pena destacar a diferença do 

conhecimento dos mais adultos para os mais novos sobre a cultura shuar e suas 

representações, além de ter perdido o conhecimento sobre mitos/contos sobre os parasitos. 

Foi possível perceber, através das entrevistas e das observações ativa em campo, que a 

situação do saneamento básico das comunidades se encontram diferente e, podendoser 

devido à comunidade Val del Castillo ser mestiça e as outras comunidades ser apenas 

Shuar, pois a distribuição das residências dos Shuar se encontram mais dispersas do que a 

comunidade mestiça, dificultando, portanto a implementação de uma rede de saneamento 

básico. O enfrentamento desses problemas inclui o planejamento e a execução, de forma 

integrada, de políticas sociais, econômicas e ambientais. O uso da epidemiologia fornece 

o suporte científico necessário às atividades de vigilância à saúde (acompanhamento, 

avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais), 

capazes de orientar Políticas, Planos e Programas Governamentais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Visão geral dos povos shuar 

 

A palavra "Shuar" significa "povo" "pessoa" e é usado pela maioria dos povos 

indígenas que habitam a chamada alta Amazônia ou alta floresta equatoriana, nas 

províncias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, sul da província Pastaza. Eles se 

espalharam pelas províncias de Sucumbios, Orellana e até mesmo na costa equatoriana, 

em Balao Chico. Linguisticamente eles pertencem à grande tronco, "jibaroana" incluem 

Achuar, awajún (aguarunas), Wampis o Patukmai e Kantuash, que habitam a Amazônia 

baixa (Aij', 1984). 

Eles são o "Shuar untsuri", que significa "muitas pessoas" ou "Muraya Shuar 

"que significa" Colina pessoas". Untsuri Shuar ou Shuar diferem de outros grupos 

mencionados pela prática desenvolvida para reduzir o tamanho de cabeças humanas de 

inimigos em um ato de justiça Shuar, cerimônia chamada Tsantsa. Esta técnica a tornaram 

famosa no mundo para o Shuar. 

A origem de shuares é produto de fusão de um grupo amazônico língua 

Arawak com outra língua Puruhá Moche, Crescente Andina. Este povo resultante seria 

posteriormente dividido em quatro ramos já conhecidos: Shuar, Achuar, Awarunas e 

Wampis. 

Na cosmovisão do povo Shuar não existem concepções da história e do tempo 

linear. Por isso, quando perguntado sobre sua história Shuar geralmente respondem com 

sua mitologia; adicionado a isso, pode marcar o maior motivo para não ter nenhum 

registro claro dos fatos históricos do povo Shuar (FERNANDO & PAOLA, 2010). 

O Shuar possui uma riqueza cultural significativa, herança de tradições 

antigas e, especialmente, uma rica mitologia que são verdadeiras histórias sagradas que 

governam o comportamento e ações como suas obrigações, costumes, tabus, caça, pesca, 

guerra, as intimidades da vida, morte e reencarnação. 

A concepção do mundo Shuar, sua organização econômica e social, reforçada 

em esfera mítica- religiosa, pois os Shuar viviam em um mundo de equilíbrio entre o 

homem- natureza. 

A espiritualidade Shuar apresenta mitos ricos, canções e orações tradicionais. 

Parece que vive em comunicação em um universo vivo, contato permanente com os seus 

antepassados, divindades e arquétipos. A espiritualidade é um tipo místico, imbuído de 
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medo, magia e rituais, droga misteriosa, cerimônias, xamanismo, medicamentos 

enteogênicos, natem (ayahuasca) e ritos de apropriação com que prende a cabeça 

(tsantsa). 

As estimativas da população Shuar equatoriana variam de 50.000 para 

110.000, mas os dados censitários para os grupos indígenas em todo o mundo geralmente 

subestimam o tamanho da população (MADIMENOS, 2011). 

Os Shuar estão atualmente experimentando diferentes graus de mudanças 

sociais, culturais, ambientais e econômicas associadas à rápida integração nas economias 

de mercado regionais e globais (BLACKWELL et al., 2009; CEPON-ROBINS et al., 

2014; LIEBERT et al., 2013 apud TARA, 2015) . O ritmo acelerado dessa mudança na 

última década e a ampla variabilidade em quem é afetado proporcionam uma 

oportunidade importante para explorar mudanças em doenças crônicas e infecciosas em 

tempo real. Geralmente, a integração na economia de mercado está produzindo variações 

nos estilos de vida e saúde entre os Shuar (TARA, 2015). 

Historicamente, o Shuar teria sua relação direta na interação com o solo para 

sua alimentação e aquisição de remédios tradicionais. As doenças e a mortalidade entre as 

comunidades Shuar tradicionais geralmente se basearam em doenças infecciosas, 

desnutrição e lesões violentas ou traumáticas. As sementes de Fevillea cordifolia, muitas 

vezes chamadas de Javillo ou Antidote Cocoon, são usadas para fazer medicamentos para 

tratar parasitas internos (BENNETT, 1992). O conhecimento desta farmacopeia variou 

entre os mais velhos e é mantido por alguns Shuar em graus variados. 

Os dados etnobotânicos sugerem que Shuar tem várias formas tradicionais de 

tratamento de infecção parasitárias (BENNETT, 1992). Isso pode ser interpretado como 

uma maneira de manter a carga de parasitas baixa mesmo que a reinfecção seja comum. 

Atualmente, os Shuar nas regiões do Vale de Upano e Cross-Cutucú geralmente estão 

familiarizados com a infecção intestinal por "bichos" e "gusanos” 
5
, e seu papel no 

desconforto intestinal, náusea e diarreia, entre outros sintomas. Os participantes de Shuar 

geralmente relataram em entrevistas (dados não publicados) que eles ou seus filhos têm 

"gusanos", e muitas vezes pedem formas medicinais de tratamento. Nas entrevistas, 

vários adultos relataram ver vermes em suas próprias fezes ou saindo pela narina. 

Várias linhas de evidência sugerem que os ambientes habitados por Shuar nas 

regiões do Cross-Cutucú e do Vale do Upano são altamente parasitadas. Por exemplo, na 

                                                      
5
 Indivíduos Shuar do Equador denominam “gusanos” para os vermes de corpo alongados e de corpo mole.   
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Amazônia, o clima é quente e úmido e a pele é frequentemente exposta, levando a um 

risco aumentado de mordidas de insetos e doenças transmitidas por vetores. O andar 

descalço aumenta as taxas de infecção por ancilostomíase
6
. Grandes corpos de água 

estagnada permitem a proliferação de mosquitos e doenças transmitidas por mosquitos 

(HOTEZ et al., 2008). 

 

2.2 Visão geral das comunidades de Yunkuankas 

 

 

 No sudeste do Equador, na província de Morona-Santiago, fora do município e 

centro político Limón-Indanza, existe uma pequena região povoada por várias 

comunidades Shuar e Mestiça localmente designadas como Yunkuankas/Yungantza. 

Dentro de Yunkuankas estão as quatro comunidades - El Valle del Castillo, Yungantza, 

Miguel Chiriap e Metzankim (Figura 01). As comunidades de Yunkuankas estabeleceram 

uma parceria com o programa da universidade de St. John's - Ozanam Scholars e, mais 

recentemente, com a UFVJM - SaSA, que realizam anualmente projetos de 

desenvolvimento comunitário que representam necessidades da comunidade sistêmica e 

soluções sustentáveis para essas necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 A ancilostomose, também conhecida por amarelão, é uma doença causada por vermes nematódeos (espécie: 

Necator americanus e Ancylostoma duodenale). As formas adultas desses parasitas se instalam no aparelho 

digestivo dos seres humanos, onde se fixam na porção que compreende o intestino delgado, nutrindo-se de 

sangue do hospedeiro e causando anemia. 
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Figura 1- Localização das quatro comunidades de Yunkuanka dentro da província de 

Morana Santiago. 

 
Fonte: Imagem cedida pela Universidade de St St. John's - Ozanam Scholars 

 

       A informação fornecida abaixo é feita a partir de conversas informais 

estruturadas realizadas nas coletas de 2017 e foram realizadas com a participação de 

funcionários eleitos pelas comunidades (presidente, vice-presidente da comunidade), 

professores, estudantes, idosos da comunidade e membros gerais das comunidades de 

Yunkuankas, nesta região do Equador. 

       O povo Shuar das comunidades entrevistadas, bem como o maior de 

Yunkuankas, suportaram uma história de colonização espanhola e presença missionária 

católica, bem como outros grupos de interesse que se mostraram invasivos para a cultura e 

a tradição Shuar pré-existentes. Como resultado, existe uma carência na linguagem Shuar 

encontrada nessas comunidades, particularmente entre as gerações mais jovens. Mesmo 

seguindo um currículo de educação bilíngue intercultural (IBE) em que são ensinados 

Espanhol, Shuar e Inglês, a maioria dos estudantes, bem como adultos mais jovens, não 

fala ou fala com uma linguagem básica, tanto Shuar quanto Inglê, e esforçam com aspectos 

gramaticais do espanhol. 
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     Esta história, juntamente com a crescente acessibilidade a centros comerciais 

como a Limón Indanza, e em maior proporção as cidades de Cuenca e Macas, incentivou o 

desenvolvimento econômico que capitaliza os recursos naturais e culturais encontrados na 

região. A extração de minerais, a conversão de terras para pecuária e a construção de 

estradas pavimentadas para o transporte desses recursos contribuíram sistematicamente 

para a contaminação da floresta tropical e, especificamente, fontes naturais de água que 

apoiam as comunidades de Yunkuankas. Como resultado, o acesso à água potável é uma 

luta diária para os membros da comunidade, juntamente com as preocupações de saúde 

resultantes que decorrem do consumo de água contaminada. Além da exportação de 

recursos naturais, as estradas melhoradas e maior acesso a essas comunidades também 

estimularam as iniciativas de turismo apoiadas pelo governo. 

       As organizações turísticas procuram capitalizar a floresta amazônica 

preservadas da região, tanto quanto a cultura e as tradições das comunidades Shuar que 

vivem dentro delas. Como resultado, os Shuar dessas comunidades foram incentivados a 

integrar os esforços de educação cultural formal e informal para ensinar canções e danças 

tradicionais, obras artesanais e preparação de alimentos. Esses esforços são implementados 

a nível comunitário e são amplamente baseados nas escolas do IBE. As iniciativas para 

reintegrar práticas culturais em larga escala representam nas comunidades desejos para 

recuperar tradições que foram tomadas devido a presenças do colonizador, tanto quanto 

representam desejos para atender às exigências do mercado de uma autêntica “experiência 

indígena”. 

       Embora as iniciativas orientadas para o turismo sejam em grande parte 

incentivadas pelo governo, a forma como estas iniciativas são realizadas é muitas vezes 

determinada pelas próprias comunidades. Cada uma das comunidades mencionadas tem 

seu próprio corpo de eleitos - Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro. Além 

disso, existe um governo paroquial que supervisiona assuntos inter e intracomunitários em 

Yunkuankas, liderados por seu próprio corpo de eleitos. Esses funcionários eleitos 

orientam a implementação de projetos comunitários, desde a construção de casas 

tradicionais (Figura 02) até a criação de livros didáticos tri-lingual (Shuar-Espanhol - 

Inglês). 
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Figura 2- Projeto escolhido pela comunidade local para a construção participativa de 

alunos dos EUA e membros da comunidade na casa tradicional na comunidade de 

Metzankim. 

 

Fonte: Imagem cedida pela Universidade de St St. John's - Ozanam Scholars 

 

 

2.3 Aspectos gerais das doenças parasitárias em comunidades Indígenas 

 

        De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a geohelmintoses
7
 

são altamente prevalentes na América Latina, com uma prevalência estimada de 30%, 

mas atingindo 50% em comunidades vulneráveis e até 95% em algumas comunidades 

indígenas. Essas doenças afetam toda a população mundial, a parasitose intestinal ou a 

enteroparasitose ocupam um lugar de destaque, devido à alta distribuição e prevalência 

geográficas, bem como à facilidade de transmissão e disseminação (BENCKE et al., 

2006). 

        A enteroparasitose representa um grave problema de saúde global devido à sua 

proeminência, particularmente em comunidades rurais, e os efeitos negativos resultantes 

que tem sobre a qualidade de vida para indivíduos infectados. Apesar da gravidade e 

prevalência, essas infecções muitas vezes permanecem negligenciadas ou 

insuficientemente tratadas, provavelmente porque, em geral, não produzem uma 

mortalidade intensa, mas sim uma morbidade persistente (SAVIOLI  et al.,1992, VISSER 

et al., 2011). 

        Na maioria dos casos, as doenças parasitárias são assintomáticos ou causam 

patógenos que são geralmente negligenciados porque não têm manifestações clínicas 
                                                      
7
 São os helmintos ou vermes que necessitam, obrigatoriamente, para completar o seu ciclo evolutivo, de um 

estágio no solo. 
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específicas e seus sintomas podem ser tratados como sendo de outras doenças. Este 

processo faz com que o indivíduo permaneça parasitado por um longo tempo, de forma 

silenciosa, disseminando enteroparasitas no ambiente e causando danos à sua saúde 

(ARAUJO & FERNÁNDEZ, 2005). 

        Contudo, as infecções causadas por estes parasitas têm como determinantes 

mais imediatos, a ausência ou a insuficiência de condições de saneamento básico e as 

práticas higiênicas inadequadas, mesmo estas enteroparasitoses apresentando alguns meios 

de transmissão diferentes. A prevalência dessas doenças em um país varia de acordo com a 

região, suas condições de saneamento, status socioeconômico, nível educacional, idade e 

hábitos de saúde de cada indivíduo (MELO et al., 2010) e estão interligadas também a 

fatores climáticos que englobam a temperatura, chuva, umidade e solo (MALTA, 2005). A 

idade é um dos principais fatores, pois estas doenças acometem com maior frequência as 

crianças, devido ao contato direto com meio infectantes nas práticas corriqueiras, tais como 

brincar no chão, não lavar as mãos antes das refeições ou após o uso do sanitário, entre 

outras. 

         De acordo com Carneiro et al. (2002), a prevalência de enteroparasitoses pode 

revelar o grau de contaminação ambiental por organismos potencialmente patogênicos.  

Vale apena destacar que alguns dos parasitos intestinais têm seu ciclo biológico 

intimamente relacionado com a qualidade da água oferecida, enquanto outros com esgoto 

sanitário e a eliminação de resíduos sólidos no ambiente. (BRASIL, 2004). 

        Assim, ao se realizar levantamentos epidemiológicos sobre a prevalência de 

enteroparasitoses em uma determinada população, há a possibilidade de estabelecer 

medidas de controle dessas enfermidades e contribuir na obtenção de dados para uma 

posterior análise ou servir como subsídios para órgãos competentes na solução desses 

problemas.  

      Geralmente, quando as ações de controle existentes são limitadas e focadas 

apenas no tratamento de indivíduos, que tem alcance limitado quando usado sozinho, uma 

vez que o indivíduo pode re-infectar devido à manutenção da contaminação ambiental e 

práticas inadequadas de higiene (MASCARINI et al., 2009).  

        Também contribuindo para a sua susceptibilidade, as comunidades indígenas 

rurais estão frequentemente sujeitas a condições socioeconomicas baixas e que levam a 

uma negligência generalizada de preocupações de saúde pública frequentemente 



32  

 

 

permanente (SANTOS et al., 1985; COIMBRA & SANTOS, 2001). 

        Vários autores (COIMBRA & SANTOS, 2001; GENARO & FERRARONI 

SANTOS, 1984; COIMBRA & SANTOS, 1991; MIRANDA et al., 1998; FONTBONNE 

et al., 2001; GILLIO et al., 2006; RIOS et al., 2007) relataram que a precariedade das 

condições sanitárias, higiene precária e as característica das áreas indígenas, associada a 

um certo grau de sedentarismo (FONTBONNE et al., 2001; ESCOBAR et al., 2010) e 

hábitos culturais, alimentos e higiene pessoal (ESCOBAR et al., 2010), são os principais 

responsáveis pela alta prevalência de parasitose intestinal nessas comunidades. 

      Entre as faixas etárias mais afetadas por essas doenças dentro das 

comunidades indígenas estão às crianças, devido a hábitos inadequados de higiene e 

também porque não apresentam imunidade bem estabelecida para combater esses 

parasitas (ROSA et al., 2009). 

      Estima-se que parasitas como Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e 

Entamoeba spp.  possam atingir até 800 milhões de crianças, distribuídos em 150 países 

ao redor do mundo, provocando manifestações fisiológicas graves (SANTOS et al., 

2010). Neste grupo, as enteroparasitas podem trazer muitas perdas para o corpo humano, 

levando à desnutrição devido à má absorção de nutrientes, perda de peso e capacidade 

cognitiva prejudicada, contribuindo para o desempenho escolar precário 

(PEDRAZZANI, et al., 1989). 

           Os enteroparasitas colaboram para agravar os quadros de desnutrição e 

diminuir o desenvolvimento físico e o desempenho escolar das crianças (BRIDGES et 

al., 2001). As crianças são expostas a vários parasitas e podem ser facilmente 

contaminadas provavelmente porque não apresentam noções claras e maduras de higiene 

(BENCKE et al., 2006), além disso, apresentam o sistema imunológico menos 

desenvolvido para combater esses parasitas (BARATA, 2000; MORRONE et al., 2004; 

ROSA et al., 2009). 

       Os parasitos intestinais representam um problema de saúde pública mundial e 

são responsáveis pela elevada taxa de morbidade (LIMA, 2015).  As doenças parasitárias 

são usadas como indicadoras do desenvolvimento socioeconômico de um país 

(QUADROS, 2004). Adultos e crianças infectadas por enteroparasitoses, geralmente se 

localizam nas áreas mais pobres, que possuem precárias condições de saneamento 

básico, higiene e educação (VIOL & SALVADOR, 2010). Aproximadamente um terço 
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da população que reside nos países em desenvolvimento, vive nessas áreas que são 

propícias a contaminação e a disseminação das infecções por enteroparasitos. 

       A falta de pesquisas epidemiológicas relacionadas aos enteroparasitas e a falta 

de notificação contribuem para a falta de informação sobre o impacto dessas doenças na 

população Shuar resultando assim, a falta de apoio na promoção da saúde indígena 

shuar. 

       No entanto, a fim de reduzir a ocorrência de enteroparasitoses, é necessária a 

implementação de medidas integradas que envolvam parcerias entre instituições 

acadêmicas, autoridades de saúde e, sobretudo, a comunidade, promovendo melhorias no 

saneamento ambiental e educação em saúde. 

      A comunidade indígena Shuar no Equador foi escolhida para realização da 

pesquisa, pois a mesma vem sendo palco de projetos/pesquisa do programa Ozanan da 

Universidade St‟s John a cerca de seis anos, através de vários projetos sustentáveis em 

todas as áreas, que é realizada a partir da demanda interna das comunidades indígena.  

Estas comunidades possuem condições econômicas baixa, descaso governamental, 

populações raquíticas e desnutridas que necessitam de maior atenção pelo fato de que 

podem estar mais sujeitos ao risco de adquirir a infecções parasitárias. Nesse sentido o 

modo de vida, embora seja simples e de grande riqueza cultural, sugere a necessidade de 

investigar o modo de vida em relação aos aspectos socioculturais, relação homem-natureza, 

que podem intervir no processo saúde doença. 

 

2.4 Educação em saúde como ferramenta de prevenção das enteroparasitoses 

 

    

      As ocorrências dessas infecções estão relacionadas a vários fatores: 

precariedade do saneamento básico; práticas de higiene inadequadas; condições 

socioeconômicas; educação sanitária e cultural e uma educação preventiva ineficaz 

(TEIXEIRA & HELLER, 2004; VIEIRA & BENETTON, 2013). A taxa prevalente dessas 

infecções é proporcional à intensidade de ocorrência desses fatores, apresentando altas 

taxas, principalmente nos países subdesenvolvidos. 

      A infecção por enteroparasitose pode ocorrer de diferentes maneiras, 

principalmente por (A) ingestão de ovos de helmintos (Hymenolepis nana, Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura e Enterobius vermicularis) e cistos de protozoários 
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(Entamoeba histolytica / dispar e Giardia duodenale) de água e/ou contaminação de 

comida; (B) através da penetração ativa de larvas de Ancylostoma duodenale, Necator 

americanus e Strongyloides stercoralis em solo contaminado ou cercárias de Schistosoma 

mansoni contidas em coleções de água doce. Além dessas possibilidades, a infecção 

também pode ocorrer (c) através do consumo de carne crua ou carne mal cozida e porco 

contendo Taenia saginata viável e Taenia solium, respectivamente. (NEVES, 2005). 

        De acordo com Gonsalvez et al. (2011) infecções causadas por protozoários e 

helmintos intestinais atingem cerca de 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo e causam 

doenças em aproximadamente 450 milhões, a maioria crianças. A infecção humana é mais 

comum através da via fecal-oral, com água e alimentos contaminados com estruturas 

parasitárias, os principais veículos de transmissão. Em alguns casos, a infecção ocorre por 

penetração ativa de larvas na pele do indivíduo e também por comer carne crua ou mal 

cozida contendo estados larvais de alguns parasitas, como diferentes espécies de Taenia 

(NEVES, 2005). 

       Vários estudos têm demonstrado uma porcentagem significativa de parasitas 

intestinais em ambientes coletivos, especialmente em creches (GOMES et al., 2010). Um 

levantamento parasitológico realizado entre alunos de idade elementar aponta a presença 

mais freqüente de S. structures stercoralis, E. vermicularis, Giardia lamblia, Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura e Entamoeba sp. Isto está relacionado com hábitos 

inadequados de higiene, como levar uma mão suja para a boca, não higienizar as mãos 

antes de comer, não lavar os alimentos corretamente, coçar as nádegas e pegar comida ou 

colocar uma mão na boca. (SEEFELD & PLETSCH, 2007). 

       Para alcançar uma vida saudável, é necessário não só para curar doenças ou 

tratar os sintomas, mas sim, para garantir que essas doenças não se estabelecem no corpo. 

Nesta perspectiva, a reeducação do comportamento populacional em ações permitirá a 

mudança crítica de pensamento, para a prevenção de doenças (KRUSSCHSKY et al., 

2008). Atualmente, estudos mostram que a participação das pessoas nestas ações 

oferecidas pela saúde promove programas de promoção, que tende a reduzir 

substancialmente o número de casos de infecção por enteroparasitas (BARRETO, 2006; 

COSCRATO et al., 2010; PEDRAZZANI et al., 1989; BARBOSA et al., 2009). 

      A promoção em saúde sendo ofertada nas escolas/comunidades através da 

educação em Saúde no controle das parasitoses intestinais tem se mostrado uma 
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estratégia com baixo custo capaz de atingir resultados significativos e duradouros 

(ASOLU, 2003). 

       Os trabalhos que possuem foco educativo (na escola ou na comunidade em si)  

que tentam  resgatar os valores morais, éticos, culturais e sociais nas escolas, são sem 

dúvida necessários ao desenvolvimento humano. Esses trabalhos se fazem importantes 

para garantir a promoção, a qualidade de vida e saúde, contribuindo para a inclusão da 

população no seu contexto de vida, estimulando uma maior conscientização do povo 

sobre suas condições, fortalecendo a organização popular e as lutas sociais pela saúde. 

        Desta forma, durante a infância, a escola apresenta um papel importante junto 

à saúde básica dos alunos, devido a sua função social e educadora. Neste sentido cabe a 

escola e docentes a estimular o conhecimento e a prática de educação em saúde, incluído 

trabalhos ligados à higiene pessoal e hábitos saudáveis.  

      Esta realidade sugere a necessidade de investigar o conhecimento que os 

alunos indígenas já possuem sobre a temática com relação ao seu modo de vida na 

comunidade e com a natureza, para que posteriormente, sejam realizadas trabalhos de 

cunho educacional sobre o processo saúde doença, tornando assim, a aprendizagem mais 

significativa. 

      A conscientização em saúde é uma prática cuja função é permear o 

conhecimento da população, como medidas higiênicas, para evitar doenças e promover 

uma qualidade de vida mais saudável e melhorada (KRUSCHEWSKY et al., 2008). As 

medidas de sensibilização devem ser realizadas em linguagem adequada e para serem 

incorporadas na vida cotidiana dos indivíduos de forma natural e duradoura. Portanto, 

para que a educação tenha eficácia, os valores locais, as crenças e a cultura enraizada na 

população atingida devem ser levados em conta (CASTRO & MADEIRA, 1991). Além 

disso, quando estas práticas são realizadas em conjunto, permite o compartilhamento de 

idéias e propósitos, em torno do interesse de todos, proporcionando o intercâmbio de 

informações, conhecimento e interação no processo de educação (DALLABONA & 

MENDES, 2004). 

      Estas ações são geralmente realizadas em escolas, que representam um 

ambiente privilegiado na promoção do conhecimento e mudanças duradouras no processo 

de aprendizagem (VIOL & SALVADOR, 2010). Várias ferramentas podem ser usadas 

para contribuir para essas ações, como atividades lúdicas, que incluem jogos e peças 

teatrais. 
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      O uso dessas atividades no processo de aprendizagem permite ao indivíduo 

criar sua identidade e desenvolver seu senso crítico, por meio de experiências, além de 

experimentar e compreender as coisas de forma serena e não-estimulante (LUCKESI). O 

desenvolvimento dessas atividades permite que a aprendizagem significativa do 

conhecimento seja melhor integrada pelo indivíduo (CAMPOS et al., ). 

      As atividades lúdicas permitem que o aluno deixe de ser apenas o agente 

passivo e desenvolva suas próprias críticas e perguntas (MORATORI, 2003). Desta forma, 

as ações de saúde nesse ambiente possibilitam desenvolver e disseminar conhecimento 

sobre a importância de prevenir os determinantes dos endoparasitos, a fim de promover a 

saúde da população em geral. 

       Educação - jogo é uma estratégia utilizada como estímulo na construção do 

conhecimento humano e na progressão das diferentes habilidades (SANTOS, 2010). O uso 

de jogos é importante para o ambiente educacional, que tem objetivos pedagógicos 

especializados para o desenvolvimento psicomotor do indivíduo (RIEDER et al., 2004). 

Nesse sentido, o jogo estimula a criança a pensar, formular hipóteses, desenvolver 

experiências pessoais e sociais, fazer descobertas, refletir, analisar e criticar o mundo ao 

seu redor (DALLABONA & MENDES 2004). 

      Nesse sentido, a promoção de ações abrangentes de educação em saúde 

voltada para a conscientização, entendimento da cosmovisão, combinadas com o 

diagnóstico e tratamento precoce, pode contribuir para a redução da contaminação 

ambiental e a disseminação de parasitas intestinais. 

       Atividades e workshops, vale apena lembrar, que não são soluções definitivas 

para os problema de saúde pública, mas sim sugerem intervenções com o objetivo de 

promover práticas diárias mais saudáveis. A erradicação desses parasitas requer melhorias 

nas condições socioeconômicas, saneamento básico e educação populacional, a fim de 

promover mudanças em certos hábitos culturais (DIAS & GRANDINI, 1999). 

       A aplicação desta pesquisa na comunidade indígena Shuar irá tentar melhorar 

a qualidade de vida dessas crianças da comunidade, pois terão a oportunidade de adquirir 

novos conhecimentos, construir seus próprios conceitos e se tornar multiplicadores deste 

conhecimento a respeito das parasitoses através das ações educativas que poderão ser 

perpetuadas nas suas práticas cotidianas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

  

      Estudar e investigar aspectos socioculturais, ambientais e a ocorrência das 

enteroparasitoses na comunidade indígenas Shuar de Morona Santiago, Limón Indanza – 

Equador para promover assim, ações de educação em saúde visando à prevenção e 

disseminação dessas parasitoses. 

 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Investigar o conhecimento prévio dos alunos a cerca das doenças parasitárias; 

 Promover ações de prevenção entre as crianças das três escolas através de 

oficinas, jogos e dinâmicas educativas e confeccionar uma cartilha educativa para 

docentes como produto dessas oficinas de prevenção; 

 Mapear as localizações e destruição de água nas comunidades indígenas Shuar; 

 Entender a cosmovisão da população indígena sobre o processo saúde-doença. 
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 4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Localização da área de estudo 

 

       De acordo com o Decreto Executivo nº 878 publicado no Diário Oficial nº 268, 

de 8 de fevereiro de 2008,  são estabelecidas 7 regiões administrativas e são modificadas 

pelo Decreto Executivo nº 357 publicado no Diário Oficial nº 205 de 02 de junho 2010, 

para  denominar-se o de Zonas de Planejamento Administrativo, de acordo com os detalhes 

da tabela 1: 

 

Tabela 1- Equador e sua divisão de áreas de planejamento Administrativo 

 

ÁREAS DE 

PLANEAMENTO 

 

CIRCUNSTÂNCIA TERRITORIAL 

1 Provincias: Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbios. 

2 Provincias: Pichincha (excepto el cantón Quito), Napo y 

Orellana. 

3 Províncias: Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo 

4 Províncias: Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

5 Províncias: Guayas (excepto los cantones: Guayaquil, Durán y 

Samborondón), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos 

6 Províncias: Azuay, Cañar y Morona Santiago 

7 Províncias: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe 

8 Cantones: Guayaquil, Durán y Samborondón 

9 Distrito Metropolitano de Quito 

Fonte: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

Elaboração: Equipo Técnico PDOT. Limón Indanza. 

  

        Assim, a área de pesquisa estudada em Equador, compreende a Zona de 

Planejamento Administrativo de número 6 que é composta pelas Províncias
8
: Azuay, Cañar 

y Morona Santiago como demonstra o mapa abaixo (Figura 03). A Zona de Planejamento 6 

está localizada no Austro do país  e contem 34 cantões
9
 e 133 paróquias

10
 rurais, ocupando 

uma área de aproximadamente 35.400 km2, correspondente a 14,19% do território 

                                                      
8
 Divisões política-administrativas do país, referente aos Estados no Brasil. 

9
 Tipo de divisão administrativa do país. 

10
 Tipo de divisão administrativa do país. 
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nacional, tem uma população de 1.085.251 habitantes, o que representa 7,6% da população 

total do Equador (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN LIMÓN INDANZA, 2016). 

 

Figura 3- Mapa de localização da província de Morana Santiago na zona 6 de 

planejamento Administrativo. 

 
 

 
Fonte: senplades. Elaboração: equipo técnico pdot. Limón indanza. 

Http://plan.senplades.gob.ec/estrategia-territorial. 

 

 

       Limitando mais a nossa área de estudo, a província de Morona Santiago é 

dividida em 12 cantões e 58 paróquias. Sua capital provincial é a cidade de Macas. Tem 

uma população provincial de 147.940 habitantes, distribuída em um território de 23.797 

km2, o que determina uma densidade populacional de 6.22 h / km2 (PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LIMÓN 

INDANZA, 2016). 

       De acordo com o plano de desenvolvimento e ordenamento territorial do cantão 

de Limón Indanza, a nossa área de estudo está localizado na zona sul da província de 

Morona Santiago, estando entre as coordenadas 78º9 'e 78º57' de Longitude oeste: 2º48 'e 

http://plan.senplades.gob.ec/estrategia-territorial
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3º17' de latitude sul. Limita ao Norte com o Cantão de Santiago; ao sul com o cantão de 

San Juan Bosco; ao Leste com a República do Peru e Cantão Tiwintza; e ao oeste com a 

província de Azuay. O cantão Limón Indanza (Figura 04) tem uma extensão territorial de 

1821 km2; é composto por uma Paróquia urbana chamada General Leonidas Plaza 

Gutierrez, que é a cabeça cantonal e cinco paróquias rurais: Yungantza, Santa Susana de 

Chiviaza, Indanza, San Antonio e San Miguel de Conchay. Em todo o território cantonal 

estão localizados 70 assentamentos humanos. Onde a população urbana é de 3.523 

habitantes, correspondendo a 36,23% e a população rural é de 6.199 e corresponde a 

63,77% (INEC Censo 2010 y Encuesta equipo del P.D.O.T. de Limón Indanza). 

 

Figura 4 -Mapa de localização do cantão de Limón Indanza. 

 

                                        Fonte: Senplades. Elaboração: equipo técnico pdot. Limón Indanza. 

 

      Dentro das cinco paroquias rurais presente no cantão de limón Indanza, 

estudamos a paroquia de Yungantza/ Yunkuankas que contém cerca de 12 (doze)  

assentamentos humanos como mostra a tabela abaixo (PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA, 2016). A área 

efetiva do nosso estudo de dados foram as comunidades de Metsankim, Valle del Castillo e 

Miguel Chiriap. 
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Tabela 2 - Comunidades assentadas na Paroquia de Yungantza do cantão de Limón 

Indanza. 

 

PARROQUIA N° COMUNIDADE COORDENADAS         POPULAÇOES 

 

P
A

R
O

Q
U

IA
 Y

U
N

G
A

N
T

Z
A

 /
 Y

N
K

U
A

N
K

A
S

 

 ES NORTE HOMENS MULHERES TOTAL 

1 El Rosário centro 

parroquial 

789209 9678045 55 41 96 

2 Metsankin 

(Centro Shuar) 

794375 9687677 70 76 146 

3 Valle El Castillo 791994 9682516 96 110 206 

4 Corazón de 

Yananas 

789746 9682051 43  32  75 

5 Paych (Centro 

Shuar) 

792118 9685660 7  9  16 

6 Alto Metsankin 790432 9687399 20  13  33 

7 Miguel Chiriap 

(Centro Shuar) 

792881 9684478 94  104  198 

8 Três Cruces 792608 9688001 13  12  25 

9 Mirador (Centro 

Shuar) 

793622 9686332 12  14  26 

10 Wampash 

(Centro Shuar) 

792273 9686174 13  20  33 

11 Yunkuankas 

(Centro Shuar) 

792290 9683082 73  70  143 

12 Cumtza Alto 788328 9683886 26  21  47 

TOTAL     4812 

 

4910 

 

9722 

Fonte: Equipo del P.D.O.T. de Limón Indanza 
 

              

        As comunidades de estudo na paróquia de Yungantza/Yunkuankas são as 

comunidades de Metzankim com uma população de 146 pessoas, Valle del Castillo 

contendo maior número de população com 206 pessoas e Miguel Chiriap  com 198 

pesssoas. Estas comunidades apresentam características peculiares diferentes e várias em 

comum. Essas comunidades foram escolhidas por já fazerem parte, a seis anos, do 
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programa Ozanam que vem desenvolvendo vários projetos de cunho sustentáveis. 

 

4.2 Procedimentos metodológicos  

       A pesquisa é do tipo exploratório observacional. O método utilizado para seu 

desenvolvimento caracterizou-se pela abordagem de carácter qualitativo, pela compreensão 

das entrevistas, realização dos jogos didáticos realizados ao risco à saúde das comunidades 

indígenas Shuar, e também ocorrência das doenças parasitárias intestinais. Para 

concretização da pesquisa, foi possível contar com a presença de membros tradutores do 

programa escolar Ozanam de Nova York, que apoiou todas as campanhas de campo. 

      Todas as etapas executadas neste trabalho foram fundamentais para a 

concretização da pesquisa, bem como do planejamento metodológico (figura 5). Diante 

disso, foram realizadas três etapas realizadas com duas idas a campo (Janeiro e Agosto) por 

20 dias em cada mês no ano de 2017. As etapas foram divididas em: 

- 1° etapa: Realização das entrevistas semiestruturas coletivas para crianças das três 

comunidades indígenas shuar e entrevista no subcentro de saúde local; 

- 2° etapa: Execução das atividades lúdicas para crianças nas três escolas indígenas 

Shuar; 

- 3° etapa: Realização das entrevistas semiestruturadas individuais com a população 

adulta das três comunidades indígenas shuar, bem como, o georreferenciamento das 

localidades das três comunidades e a distribuição dos pontos de coleta e distribuição da 

água. 

       Vale a pena ressaltar que em todas as etapas foram realizada com exploração 

ativa dos aspectos socioculturais e ambientais que podem influenciar no processo saúde-

doença.  
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Figura 5 - Esquema geral das etapas metodólogicas. 
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4.2.1 Primeira Etapa 

 

      O método utilizado para o desenvolvimento dessa pesquisa caracterizou-se 

pela abordagem de caráter qualitativo a compreensão do conhecimento prévio das 

crianças acerca das doenças parasitárias. A avaliação do conhecimento prévio se deu 

através de uma entrevista semiestruturada coletiva pré-elaborada, contendo perguntas 

seguindo o roteiro (Apêndice A). Foi necessária a presença de mais dois pesquisadores, 

situados em locais diferentes dentro da sala de aula, para anotar as possíveis respostas 

diferentes que surgiram acerca do tema trabalhado. A entrevista foi realizada em 

espanhol, língua primária dos Equatorianos - Shuar. 

      Guiado pela descrição de Rabiee (2004) de entrevistas semiestruturadas 

coletivas, o pesquisador lidera discussões grupais detalhadas com participantes 

representativos da população - alvo para o estudo - crianças em idade escolar (5 a 13 

anos) das comunidades em Yunkuankas. Utilizando o conceito de "Aplicabilidade" para a 

seleção de participantes, essa população foi escolhida devido à vulnerabilidade 

reconhecida que essa faixa etária tem em relação à infecção parasitária nas comunidades 

acima mencionadas (Rabiee, 2004). 

      Foram realizadas separadamente em cada comunidade as entrevistas em grupo 

com os alunos em suas respectivas escolas e em sala de aula, sendo a comunidade - Valle 

de Castillo com 36 alunos, Miguel Chiriap com 27 alunos e Metzankim  com14 alunos, 

com um total de 77 participantes. A entrevista em cada comunidade contia 12 perguntas 

apresentadas, preparadas para entender a compreensão do tema. Os participantes foram 

informados sobre a duração da entrevista em grupo, bem como sobre o tópico geral. As 

entrevistas foram conduzidas em horário cedido pelo professor no dia escolar e na 

presença dos professores das escolas. 

       O pesquisador realizou as perguntas, já pré-estabelecidas, aos alunos e anotou 

todas as respostas obtidas à medida que foram respondidas com a ajuda de outros dois 

pesquisadores da St. John's University. Vale a pena ressaltar que foram anotadas todas as 

respostas diferentes para a mesma pergunta. 

      No subcentro de saúde foram realizadas 18 perguntas, também já pre- 

estabelecidas e as respostas dos dois entrevistados ( medica e auxiliar de enfermagem) 

foram  anotadas com a ajuda de um pesquisador, tradutor da St. John`s. 

       Para analisar os dados coletados, a pesquisadora utilizou um método de 
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análise de conteúdo, implementando um processo que consiste nas seguintes etapas, 

conforme descrito por Bardin (2016): 

1) Pré-análise de dados brutos (transcrições) para formar hipóteses, 

objetivos e direção de análise; 

2) Exploração de dados (codificação); 

3) Tabulação e interpretação dos resultados; 

O processo de pré-análise consistiu em uma revisão das perguntas da 

entrevista e das respostas subsequentes dos participantes. Conforme observado por 

Bardin, 2016 esta revisão inicial serve como uma fase de organização que '' tem por 

objetivo tornar operacionais e sistematizar como ideias inicias, de maneira a conduzir 

um sistema de desenvolvimento de operações sucessivas, num plano de análise. '' 

(Bardin, 2016). Com esse processo, o pesquisador conseguiu desenhar uma hipótese 

inicial e objetivos para análise, bem como identificar categorias potenciais para análise. 

      A codificação, como Saldaña (2009) explica, é um método preferido e 

reconhecido de organização e triagem de dados qualitativos. Um código (tema ou 

categoria) é "mais frequentemente uma palavra ou frase curta que atribui simbolicamente 

um atributo somativo, saliente, de captura de essência e / ou evocativo para uma parte 

dos dados baseados em linguagem ou visuais". No caso desta pesquisa, as transcrições 

das respostas dos participantes foram analisadas e os códigos foram identificados para 

ajudar a representar padrões e tendências significativas dentro dos dados. 

      O processo de codificação realizado consistiu em uma tabulação inicial de 

frequências de palavras e dois ciclos de codificação. Como um passo preliminar para a 

análise de conteúdo, a contagem de frequência de palavras foi utilizada para identificar 

palavras de interesse potencial (Stemler, 2001). Esta etapa foi completada usando o 

MicroSoft Excel que foi utilizada para identificação dos temas e frequência de palavras. 

      Utilizando frequências de palavras, o pesquisador conseguiu identificar 

códigos potenciais que conduzem ao primeiro ciclo de codificação. Este primeiro ciclo 

consistiu em 1) uma revisão de cada resposta dos participantes por comunidades e 

coletivamente, 2) uma análise temática do conteúdo 3) e uma determinação de código / 

por resposta. Ao concluir este ciclo, o pesquisador produziu um conjunto preliminar de 

códigos por questão de entrevista, agrupados por comunidade e coletivamente. Como as 

respostas variaram de palavras únicas a frases inteiras, juntamente com a determinação 

de que mais de um código poderia existir por resposta (particularmente para respostas de 
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três ou mais palavras). 

       Enquanto o primeiro ciclo atribuiu cada unidade de dados seu próprio código 

exclusivo, o segundo ciclo consistiu em uma revisão dos códigos concluídos e uma 

consolidação de repetições. Como Saldaña anota em relação ao segundo ciclo: 

 

Isso é natural e deliberado - natural porque existem padrões de ação e 

consistência repetitivos em assuntos humanos e deliberados, porque nos 

objetivos principais do codificador é encontrar esses padrões repetitivos 

de ação e consistências nos assuntos humanos, conforme documentado 

nos dados. (Saldaña, 2009). 

 

      Completando o segundo ciclo, o pesquisador produziu códigos de lista 

definidos por questões de entrevista, agrupadas por comunidade e coletivamente. 

Iniciando o passo final da análise, esta lista definida, em seguida, permitiu a tabulação de 

unidades de dados de acordo com os códigos determinados. As respostas codificadas 

agora permitem ao pesquisador revisar novamente as perguntas da entrevista, fazer 

inferências e determinar as implicações das respostas dos participantes em relação ao 

tópico da pesquisa.  

       Já para análise da entrevista do posto de saúde foi realizada uma leitura 

crítica, analisando o conteúdo através da forma descritiva. 

 

4.2.2 Segunda Etapa  
 

      Foram realizadas sete atividades educacionais lúdicas em três escolas 

Indígenas Shuar: Valle del Castillo, Miguel Chiriap e Metzankim, que visou auxiliar os 

alunos de maneira mais prazerosa a compreender melhor os diversos aspectos 

relacionados aos hábitos de prevenção e contaminação das doenças parasitárias 

intestinais. O produto desenvolvido no final foi uma cartilha educacional impressa, 

contendo todas as atividades realizadas no projeto de intervenção que visa auxiliar os 

docentes com material de apoio pedagógico.  

                 A intervenção educativa foi realizada no ambiente escolar objetivando ser 

fator motivacional sobre a importância da saúde para uma melhor qualidade de vida. No 

ensino-aprendizado da parasitologia é fundamental desenvolver o conhecimento da 

epidemiologia, a fim de permitir ao aluno compreender as relações entre o parasito, o 

hospedeiro e o ambiente, ou as circunstâncias em que ambos ocorrem. 

       Procedeu-se primeiramente a leitura e a reflexão teórica da temática para a 
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elaboração de perguntas e respostas que serão utilizadas nas atividades lúdicas.  

      Para iniciar os trabalhos, convidamos a comunidade escolar e os pais dos 

alunos das três comunidades sobre a importância da participação no projeto, explicando 

todas as etapas, incentivando-os a estarem presente na escola. Este convite foi realizado 

através do convívio diário nas tarefas das comunidades, onde foi feita a apresentação da 

equipe de pesquisa e explicação de como seria feita o projeto no ambiente escolar. 

                 A realização das palestras, jogos, dinâmicas educativas nas escolas, teve como 

objetivo esclarecer e conscientizar sobre os mecanismos que levam à infecção parasitária 

e medidas para preveni-los.  A realização da explicação das atividades lúdicas serão 

descritas logo abaixo como ações de intervenção educativa. 

                 Todas as atividades foram aplicadas em horário cedido pelos professores e 

realizadas em uma sequência lógica, para que posteriormente podemos avaliar se houve 

aprendizagem significativa. As atividades foram separadas em três etapas que foram 

fundamentais para a concretização da aprendizagem, bem como, do planejamento do 

plano metodológico (Figura 6). Diante disso, foram realizadas três momentos de 

execução: 

 

1° momento:  

Denominada dinâmica educativa (A) que é composta por duas atividades lúdicas: 

(A1) Ciclo de contaminação  

(A2) Hábitos de prevenção 

2° momento: 

 Jogos didáticos (B)  é composta por três atividades lúdicas: 

(B1) Jogo da Memória,  

(B2) Higienizaçãodas mãos e   

(B3) Dinâmica do que não se vê. 

3° momento:   

Atividades Avaliativas (C) que é composta por duas atividades avaliativas: 

(C1) Oficina de Desenhos e  

(C2) Jogo da Forca  
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Figura 6 - Esquema geral das etapas metodológicas de aplicação das atividades 

educativas. 
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 Primeiro momento: Desenvolvimento das dinâmicas educacionais lúdicas 
 

       A forma lúdica é uma metodologia de ensino capaz de motivar a construção 

significativa do conhecimento é uma importante forma didática que o professor pode 

utilizar para desafiar e instigar a criatividade dos alunos no processo ensino – 

aprendizagem.  Os jogos pedagógicos são excelentes recursos que o docente pode usufruir 

para aplicar as situações da realidade do aluno levando estes a investigar, diagnosticar, 

argumentar, avaliar e concluir. Assim, realizamos duas dinâmicas lúdicas denominas Ciclo 

de contaminação e hábitos de prevenção que estão descritos logo abaixo. 

 

       A1 - Ciclo de contaminação  

       Para a realização desta dinâmica, foi utilizado um banner contendo a 

demonstração do ciclo de contaminação através de imagens e fichas avulsas com 

informações a serem colocadas nos seus respectivos locais (imagens) no banner, 

explicando a ordem correta do ciclo de contaminação geral (Figura 7). Foi apresentado este 

ciclo de contaminação simples devido à faixa etária presente nas escolas serem de 5 a 13 

anos, que ainda não possuem em seu plano pedagógico temas mais específicos 

relacionados ao ciclo de contaminação.   

       Os materiais utilizados para essa dinâmica foram: ciclo parasitológico impresso 

colorido, papel cartão, cartolina colorida, tesoura, cola e papel colante. 

       Nesta dinâmica, foi recomendado que os alunos fiquem sentados em roda, no 

chão, onde o banner estava disposto ao centro e, virado para baixo, estavam as fichas com 

as informações de todas as etapas do ciclo de contaminação. Cada aluno retirou uma ficha, 

lendo-a em voz alta e colocando-a em seu respectivo local no banner, que continha as 

informações corretas referentes ao ciclo de contaminação através das imagens. 
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Figura 7 - Imagem ilustrativa do ciclo geral de contaminação dos parasitas. 

 
                                     Fonte: www.diaadiaeducacao.pr.gov.br 

 

 

A2 - Hábitos de prevenção 

      Para a realização desta dinâmica foi utilizado um banner contendo apenas 

imagens com a demonstração de vários hábitos saudáveis de prevenção e fichas avulsas 

contendo informações a serem colocadas no seu devido local explicando as formas 

correspondentes de todas as imagens, como mostra na imagem a baixo (Figura 8). Os 

materiais utilizado para essa dinâmica foram: banner de hábitos saudáveis impresso 

colorido, papel cartão, cartolina colorida, tesoura, cola e papel colante. 

      Esta dinâmica foi realizada dispondo os alunos sentados em roda onde o banner 

estava disposto no centro e, virado para baixo, continha fichas com as informações de cada 

hábito de prevenção. Cada aluno retirou uma ficha, lendo-a em voz alta e colocando-a em 

seu respectivo local no banner, que conteve as informações correspondentes aos hábitos 

preventivos básicos de doenças parasitárias na forma de imagens, onde se iniciou 

discursões a cerca de cada habito saudável na prevenção das doenças parasitarias 

intestinais.  
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    Figura 8 - Imagem ilustrativa de hábitos saudáveis de preventivos de contaminação 

dos parasitas. 

 
                                 Fonte: https://djalmasantos.wordpress.com/page/21/ 

 

 

Segundo momento: Desenvolvimento dos jogos educacionais.  
 

       Os jogos educativos relacionados com a parasitose intestinal foram realizados 

com o objetivo de colocar os conhecimentos prévios e os adquiridos nas ultimas atividades 

lúdicas nos jogos a seguir que se assemelhará a um concurso onde haverá competição entre 

os alunos para ser o ganhador. Foram utilizados esses jogos educativos para mostrar os 

professores e alunos que o ambiente lúdico também pode ser um espaço para a promoção 

da aprendizagem, onde enfrentam desafios, testam limites, resolvem problemas e formulam 

hipóteses. Os jogos foram elaborados, modificados e montados pelo pesquisador 

facilitador. Foram realizados três tipos de jogos diferentes, descritos a seguir: 

B1- Jogo da Memória: Este jogo foi feito em papel cartão, em tamanho da folha 

A4. Os desenhos impressos e coloridos foram colados no papal cartão e cobertos por papel 

de colante (Figura 9). O jogo contém 12 pares de cartas, cada par tem as mesmas figuras 

relacionadas a formas de prevenção, tais como: sapatos de caminhada, tomar água filtrada 

ou fervida, manter as unhas limpas, fazer exames fecais, lavar as mãos depois de usar o 

banheiro, lavar o alimento antes de consumi-los, dentre outros.  
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       As regras elaboradas para o jogo foram: Deixe as cartas viradas de cabeça para 

baixo.  Quando o primeiro par de cartas é encontrado, o participante (aluno) deve 

interpretar e ler a mensagem escrita para todos os outros participantes e continuar jogando 

até que ele ou ela não encontrar os pares das cartas com a mesma mensagem, assim, 

passando a vez para o próximo colega ao lado. O participante que encontrar mais pares das 

cartas e realizar a interpretação correta é o vencedor. 

Figura 9 - Imagem ilustrativa do jogo da memória. 

 

 

B2- Higienização das mãos: Foi realizado com o auxilio de um banner a 

demonstração através de imagens os sete passos de higienização das mãos e fichas 

contendo as informações transcritas que, posteriormente, foram colocadas abaixo de seus 

respectivos locais, como mostra a figura a baixo (Figura 10). Foi formada uma roda com 

todos os alunos e apresentado e discutido os sete passos da higienização das mãos. Logo 

em seguida, todos os alunos de pé, realizamos uma grande fila e praticamos todos os 

passos da lavagem. Para que nossa dinâmica ficar mais divertida e lúdica, pintamos as 

mãos dos alunos com tinta guache de várias cores para que os mesmo possam praticar os 

passos de lavagem das mãos com água e sabão. Para a finalização dessa dinâmica 

retornamos a uma grande roda e iniciamos a discursão de hábitos de higiene. Em relação à 

prática desenvolvida, foram utilizados os seguintes critérios para lavagem das mãos: 

 - Mãos bem higienizadas: quando o estudante pudesse remover todo o 

conteúdo de tinta; 

 - Mãos parcialmente desinfetadas: quando o aluno deixou traços de tinta 

entre os dedos ou em alguma parte das mãos; 

 - Mãos mal higienizadas: quando o aluno deixou traços de tinta em várias 
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partes das mãos. 

Figura 10 - Imagem ilustrativa dos passos de lavagem correta das mãos. 

 

                                   Fonte: http://giardiase.blogspot.com.br/2012/10/ja-lavou-suas- 

 

B3- Dinâmica do que não se vê: Essa dinâmica foi realizada com o auxilio de um kit 

de caneta de escrita e lanterna de neon. Para realização desta dinâmica foi recomendado 

que faça logo após a dinâmica de higienização das mãos (mencionada no item anterior), 

qual as crianças já praticaram os sete passos de lavagem da mãos e as mesmas se 

encontram limpas, para assim continuar a discussão sobre a contaminação por parasitas, 

reforçando mais uma fez a temática. Assim, foi recomendado aos alunos a formarem uma 

grande fila, para que possamos realizar riscos com dois formatos diferentes: um redondo, 

representando de forma didática os ovos de um parasita e outro um traço, representando o 

verme adulto. Os riscos foram feitos com a caneta de neon, que é transparente, não 

apresentando ao olho nu nenhum traço nas mãos dos alunos. Depois disso, foi conduzida 

uma grande discursão indagando aos alunos sobre a limpeza das mãos. Logo depois dessa 

discursão, passamos a lanterna de leitura de neon nas mãos dos alunos e todos virão os 

riscos: o traço longo e o ponto que no caso dessa dinâmica seria a representação dos 

parasitas que não podemos enxergar a olho nu, mas que estão presente em nosso corpo e 

podem trazer malefícios a nossa saúde devido a presença de organismos patogênicos, o que 

desencadeou uma nova discussão entre todos. 
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 Terceiro momento: Desenvolvimento de atividades avaliativas 
 

       Para a avaliação de toda a aprendizagem, através das atividades lúdicas, foram 

utilizadas duas formas de avaliação utilizando primeiramente a oficina de desenhos que 

consistia os alunos desenharem e/ou escreverem tudo que aprenderam nas atividades 

anteriores e posteriormente, o jogo da forca com perguntas e respostas sobre doenças 

parasitárias intestinais, suas características, seu modo de transmissão e prevenção dentre 

outras. As atividades lúdicas avaliativas estão descritas abaixo. 

 

C1- Oficina de Desenhos: Foi distribuídos lápis de cor e folha branca A4 para que 

as crianças possam desenhar o que vier em mente, usar a imaginação sobre o tema que foi 

trabalhado: doenças parasitárias intestinais. Com o encerramento dessa atividade cada 

criança demonstrou para os colegas de sala de aula o que cada desenho representa e, assim, 

gerou uma nova discussão sobre o tema. Estes desenhos seriam exibidos na escola para a 

comunidade ter conhecimento sobre o que estávamos trabalhando com crianças e também 

para que essa ação permita aproximação dos pais ao ambiente escolar, porém o mesmo não 

foi possível realizar devido à falta de tempo hábil de execução. 

C2- Jogo da Forca: Este jogo foi feito em uma placa de papel cartão coberto com 

folhas de EVA, como as peças que compõem a própria força e as partes da boneca/o 

(Figura 11). Os alunos participantes foram dispostos em circulo e foram feitos a eles 

perguntas especificas sobre todo o trabalho de intervenção didática realizada na escola 

sobre os parasitos. As regras desenvolvidas para o jogo foram: - para cada resposta errada, 

uma parte da boneca (o) foi afixada no quadro. Se o aluno perder sua chance de acertar a 

pergunta, ele passa a rodada para o outro aluno, dando continuidade até que alguém 

consiga acertar a pergunta. As perguntas foram aquelas relacionada a todos os aspectos da 

temática trabalhada como, por exemplo: Você sabe o que é verme/parasitas?; Onde 

podemos encontrar os parasitas?; O que os vermes causam no nosso organismo?; Como 

podemos evitar os parasitas intestinais? Como se deve preparar nossa alimentação? dentre 

outras. 
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               Figura 11 - Imagem ilustrativa do jogo avaliativo denominado forca. 

 

               Fonte: Material confeccionado pelo autor 

      A partir da realização dessas atividades de intervenção educativa (jogos, 

dinâmicas lúdicas) nas escolas, foi confeccionado um material pedagógico (cartilha) 

(Apêndice B) de apoio aos professores, para que, sirva como material complementar sobre 

o tema parasitologia para ser usados em outras turmas e nos anos seguintes. Esse material 

pedagógico foi confeccionado no formato de cartilha utilizando o processador de texto 

Microsoft Word e será lançado e distribuído, no primeiro momento, na defesa de 

dissertação e, no segundo momento, no segundo semestre de 2018 no evento da UFVJM 

do encontro dos povos indígenas. Esta cartilha será destinada, primeiramente, as todas as 

escolas das comunidade Indígena Shuar de Equador, e  como, forma de divulgação de 

material didático  para os programas do Ozanam dos USA e o programa em Saúde, 

Sociedade e Ambiente da UFVJM no Brasil. 

4.2.3 Terceira Etapa  
 

       O método utilizado para o desenvolvimento dessa pesquisa caracterizou-se 

pela abordagem de caráter qualitativo para a compreensão do conhecimento prévio de 

todos os membros das três comunidades (adultos de faixa etária variada, lideres e 

profissionais do subcentro) a cerca dos processos socioculturais e ambientais que podem 

influenciar nas doenças parasitárias intestinais. A avaliação do conhecimento prévio se 

deu através de uma entrevista semiestruturada individual pré-elaborada, contendo 

perguntas seguindo o roteiro (Apêndice C). Para colher as entrevistas utilizamos 

gravadores de voz e câmera fotográfica para registro das atividades rotineiras das 

comunidades Valle del Castillo, Miguel Chiriap e Metzankim  e GPS para marcação 

geográfica dos pontos das comunidades bem como os aspectos da distribuição do 

saneamento básico das comunidades.   
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      A pesquisa é do tipo exploratório observacional de caráter qualitativo para a 

compreensão da cosmovisão e dos possíveis fenômenos de contaminação associado aos 

riscos a saúde dessas comunidades. 

Pesquisa compreendida como:  

[...] atividade básica da ciência na sua indagação e construção da 

realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza 

frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma pratica teórica, a 

pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser 

intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um 

problema da vida pratica. As questões da investigação estão, portanto, 

relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São 

frutos de determinada inserção na vida real, nela encontrando suas razões 

e seus objetivos. (MINAYO, 2007, p. 16) 

. 

       Para analisar os dados coletados, o pesquisador utilizou um método de análise 

de conteúdo descrito por Bardin (2016). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

        Os resultados e discussão serão apresentados de forma a responder as três 

etapas apresentadas na metodologia. 

 

1° etapa: A - Avaliação do conhecimento prévio sobre as enteroparasitoses das crianças 

indígenas Shuar 

 

                Ao todo, nas três comunidades, a entrevista semiestruturada coletiva foi 

realizada com 77 alunos sendo 57,1% meninas e 42,85 % meninos, não havendo diferença 

significativa entre os gêneros em todas as comunidades.  

       Foram realizadas três entrevistas semiestruturadas coletivas (uma em cada 

escola de cada comunidade) com 12 questões. Os dados abaixo são os resultados da junção 

das três entrevistas semiestruturadas realizadas nas comunidades Valle del Castillo, Miguel 

Chiriap e Metzankim. 

      Com base na análise das respostas da primeira questão referente ao 

conhecimento dos alunos sobre o que eles conhecem sobre o que são os parasitos 

(Tabela 3), foi possível constatar que a maioria respondeu que conhecem os parasitos em 

uma frequência de 11, porém as respostas indicam que os parasitas são células, bactérias 

dentre outras que não compreendem o real conceito dos parasitos intestinais. Todas essas 

respostas foram consideradas inclusas neste tema devido os alunos explicarem o porquê 

conhecem os parasitas ao dizerem que “São células que temos em nosso estômago que se 

alimenta da comida que comemos”; “Bactérias que vivem no corpo e no alimento”, 

demostrando de forma geral, de forma implícita que o processo que permeia uma doença 

parasitária ao explicarem que “...alimenta da comida que comemos” e que “....vive no 

corpo e no alimento”.  Esta primeira pergunta realizada na entrevista semiestruturada ao 

mesmo tempo pode ter uma resposta simples e ao mesmo tempo muito especifica e, por 

isso, obtivemos resultados em maior frequência os temas Vive dentro (Frequência (F:) 

5); Vive fora ( F:3); Bactéria ( F:3) e em menor frequência Células (F:2); Associação 

negativa (F:2); Presente nos alimentos ( F: 2); Insetos (F: 1); Desconhece (F:1), 

demostrando, de forma geral, que os alunos possuem  informações diferentes  e 

definições não concretas/especificas sobre os parasitas intestinais. Ainda sobre a 
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primeira questão notamos que os alunos associam as bactérias sempre como um 

organismo patogênico e que os mesmos são causadores das doenças parasitárias 

intestinais. Isso parece ser comum nas respostas das três comunidades devido, as 

crianças estarem no ensino básico e não apresentarem disciplina que possa explicar a 

diferença entre os microrganismos patógenos e os nocivos, além de ressaltar que as 

doenças parasitárias intestinais são causadas por helmintos ou protozoários, e que estão 

diretamente relacionadas às condições de higiene, saneamento básico, educação e 

habitação da população, principalmente em locais onde essas condições são precárias. 

 

Tabela 3- Relação do tema e da frequência das respostas
11

 da primeira pergunta. 

PERGUNTA 1- VOCÊS SABEM, CONHECEM O QUE SÃO PARASITOS? 

 

TEMAS Insetos Células Conhece Desconhece Bactéria Vive 
dentro 

Vive fora Associação 
negativa 

Presente 
nos 

alimentos 
FREQUÊNCIA 1 2 11 1 3 5 3 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPOSTAS 

“Bichos” “São células 
que temos 
em nosso 
estômago 

que se 
alimenta da 
comida que 
comemos” 

 
“Célula que 
fica dentro 

do 
intestino” 

“São células 
que temos 
em nosso 
estômago 

que se 
alimenta da 
comida que 
comemos” 

 
“Célula que 

fica dentro do 
intestino” 

 
“São maus!” 

 
“Bactérias 

que vivem no 
corpo e no 
alimento” 

“ são 
micróbios” 

 
“Esta na 

mão” 
 

“Vive dentro 
da gente” 

 
“Sim!”  

 
“Célula que 

fica dentro do 

“Não” “São 
bactérias 
que vivem 

em 
estômago e 
nas mãos.” 

 
“Bactérias 
que vivem 
no corpo e 

no 
alimento” 

 
“Bactérias” 

“Vive 
dentro da 

gente” 
 

“Célula 
que fica 

dentro do 
intestino” 

 
“São 

células 
que temos 
em nosso 
estomago 

que se 
alimenta 

da comida 
que 

comemos” 
 

“Bactérias 
que vivem 
no corpo e 

no 
alimento” 

 
“São 

bactérias 
que vivem 

em 
estômago 

e nas 

“Esta na 
mão” 

 
“Bactérias 
que vivem 
no corpo e 

no 
alimento” 

 
“São 

bactérias 
que vivem 

em 
estômago 

e nas 
mãos.” 

“São 
maus!” 

 
“São células 
que temos 
em nosso 
estômago 

que se 
alimenta da 
comida que 
comemos” 

“Bactérias 
que vivem 
no corpo e 

no 
alimento” 

 
“São 

células que 
temos em 

nosso 
estomago 

que se 
alimenta 

da comida 
que 

comemos” 

                                                      
11

 Todas as respostas foram traduções (Espanhol- Português) livres da autora. 
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intestino” 
 

“Bichos” 
 

“Bactérias” 

mãos.” 

 

       Com relação a segunda (Tabela 4) questão percebemos que os alunos entendem 

que os parasitas “são micróbios/não podemos ver” (F: 6) ou “são pequenos” (F: 4) 

demostrando que obtinha um conhecimento que os parasitas existem e que são organismos 

a nível de microrganismo.  

 

Tabela 4 - Relação do tema e da frequência das respostas da segunda pergunta. 

PERGUNTA 2. VOCÊS SABEM O TAMANHO DELES? 

TEMAS São pequenos São micróbios/não podemos ver Não pode ver os 
ovos 

Podemos ver 
 

FREQUÊNCIA 4 6 1 2 

 
 
 
 
 

RESPOSTAS 

“São pequenos” 
 

“são pequenos, não 
podemos ver” 

 
“não podemos ver os 

pequenos” 
 
 

“são pequenos, são 
micróbio” 

 
 

 “Não podemos ver” 
 

“são pequenos, não podemos ver” 
 

“Não podemos ver os pequenos” 
 

“São pequenos, são micróbio” 
 

“Não pode ver nem com óculos” 
 

“Não pode ver” 
 

“não pode ver” 
 
 

“Os ovos não vemos” “Podemos ver os 
vermes que crescem 

no estomago” 
 

“Podemos ver” 
 
 

 

       Na terceira questão os alunos demostraram com maior frequência (F: 6) e (F: 4) 

respectivamente os temas  Vivem na água/lama e Vivem no chão/terra que, no qual, 

representa que os parasitos estão  presentes na maioria  nos ambientes ( na água e na terra) 

em relação ao corpo humano ( Temas: corpo interno (F:1); Corpo externo (F:2). Mesmo 

havendo uma diferença nas frequências percebe-se que os alunos tem o conhecimento de 

onde podemos encontrar os parasitos no ambientes (água, terra; e corpo interno, corpo 

externo). Como obtivemos poucas respostas e respostas mais gerais/superficiais  em  

relação ao corpo humano, realizamos nova indagações perguntando onde mais os parasitas 

vivem  e se vivem no corpo humano. Essa indagação se fez necessária por as doenças 

parasitárias intestinais possuírem seu ciclo definitivo no corpo humano sendo, de suma 

importância entender se os alunos indígenas possuem algum conhecimento prévio sobre o 
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mesmo.  

Assim, nas questões 4 e 5 respectivamente, tivemos novas frequência de palavras e 

temas sobre esta indagação, como mostra a tabela número 5 e 6. Percebemos que os alunos 

conhecem os locais onde podemos encontrar os parasitas como mostra nos temas No 

ambiente com uma frequência de 3, no corpo humano (F:6). Notamos que apareceu um 

tema “objetos  sujos” com uma  frequência baixa de (F: 1), porem esse resultado se torna 

importante  demonstrando que os alunos entendem que “ Objetos sujos” podem estar 

contaminados com parasitas.  

Tabela 5 -  Relação do tema e da frequência das respostas da quarta pergunta. 

PERGUNTA 4-ONDE MAIS PODEMOS ENCONTRAR OS PARASITOS? 

 
 

TEMAS 
No ambiente No corpo humano Objetos sujos 

Na água No chão  
6 

 
1 

FREQUÊNCIA 5 3 

 
 
 

RESPOSTAS 

“Na água suja” 
 

“No lodo” 
 

“Na poça de água” 
 

“No riacho” 
 

“Na lama, nas unhas, pés, 
olhos” 

 

 
 

“No chão” 
 

“Na areia” 
 

“No lixo” 

“Nas mãos sujas” 
 

“Na lama, nas unhas, pés, olhos” 
 

“Na barriga” 
 

“Quando não se lava as mãos e come” 
 

“Nos pés” 
 

“Nas mãos” 

 
 

“Nas coisas 
sujas ” 

 

Tabela 6 - Relação do tema e da frequência das respostas da quinta pergunta. 

PERGUNTAS 5- ONDE OS PARASITAS FICAM NO NOSSO CORPO?  

TEMAS Órgãos internos Corpo externo Nos animais 

FREQUÊNCIA 12 4 1 

 
 
 

RESPOSTAS 

“No rins da gente ” 
 

“No coração ” 
 

“Na nossa barriga ” 
 

“Na cabeça ” 
 

“Entra em toda parte do corpo 
” 

“Na barriga ” 
 

“No pulmão da gente ” 
 

 
“ Ficam no nosso pé” 

 
“Na cabeça ” 

 
“Nos olhos ” 

 
“No nariz” 

 
 

“ nos cachorros ” 
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“No pulmão da gente ” 
 

“Os rins ” 
 

“No estômago da gente ” 
 

“Fica no nosso umbigo ” 
 

“Nas tripas ” 
 

 

       Com a realização de mais perguntas sobre onde podemos encontrar os 

parasitas, modificando a forma da pergunta, e obtivemos respostas mais especificas como 

por exemplo: “Na água  suja”; Na lama, nas unhas, pés, olhos” ;“Quando não se lava as 

mãos e come”; “Na nossa barriga ”; “No rins da gente ” ;“No pulmão da gente ” 

;“Entra em toda parte do corpo ” ;“Na cabeça ” dentre outras. Essas respostas 

demostraram que os parasitas podem estar em todo o corpo e principalmente, com maior 

frequência (12) nos órgãos internos, porém isso não significa um conhecimento especifico 

sobre as enteroparasitoses. Apenas duas respostas mais específicas em toda as três 

comunidades indicaram que os parasitas podem ser encontrados “Nas tripas ” e “No 

estômago da gente ”,além da localização correta, também, de estarem  na “Na nossa 

barriga ”. 

      Na questão seis, percebemos a presença de cinco temas (Tabela 7) que 

codificamos nas respostas dos alunos. Todos esses temas encontrados são referentes a 

atitudes de prevenção, e não havendo diferença significativa na frequência das palavras. 

Vale ressaltar que essas respostas podem não corresponder as atitudes rotineiras dos alunos 

em seu cotidiano na prevenção das doenças parasitárias. 

   

Tabela 7 - Relação do tema e da frequência das respostas da pergunta: O que 

devemos fazer para não pegar/adquirir parasitas? 

PERGUNTA 6- O QUE DEVEMOS FAZER PARA NÃO PEGAR/ADQUIRIR PARASITAS? 

 
TEMAS Tratar água Roupa adequada Preparação adequada 

da comida 

Não beber água 
contaminada 

Higiene pessoal 

FREQUÊNCIA 4 4 3 5 2 

RESPOSTAS “Esquentar a 
água antes de 

beber ” 

 
“ Esquentar a 

água” 

“Usar luvas” 
 

“Roupa de plástico ” 

 
“ Roupa adequada ” 

 

“Não comer comida 
crua” 

 

“Não comer frango 
cru” 

“Não comer ovos dos 

“Não beber água da 
torneira” 

 

“Não tomar água 
suja” 

 

“Lavar as mãos ” 
 

“ Lavar as mãos 

com sabão” 
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“Limpando a 

água” 

 
“Ferver a água 

” 

“ Usar botas” parasitas” 
 

“ não comer frango e 

areia” 

“Não deve beber 
água do rio” 

 

“Nunca beber água 
do rio ” 

“ não comer lodo” 

 

 

      Em relação aos sintomas das doenças parasitárias obtivemos os temas: dor 

interna, dor externa, mal estar, em uma frequência respectivamente de F: 12, F: 3 e F: 2. 

Todas as respostas (Tabela 8) demostram sintomas compatíveis as doenças parasitárias 

como mostra na frequência 12 com o tema Dor interna as respostas por exemplo: “Dor de 

estômago”, “Dor de barriga”,“ Nos vomitamos”, mas, podemos perceber que esses 

sintomas são comuns a outras várias doenças presentes nos seres humanos, sendo as  

respostas de dores internas mais relacionadas aos sintomas das doenças parasitas as “ 

temos febre”, “dor de cabeça”, “dor de estômago” e “ dor de barriga”, e as respostas “ 

dor no coração” e “dor na garganta” não relacionada.  Percebemos a falta de respostas 

como, por exemplo, a diarreia, emagrecimento e aumento da barriga, que são sintomas 

básicos de um infectado por enteroparasitas. 

 

Tabela 8 - Relação do tema e da frequência das respostas da pergunta : O que 

sentimos quando  temos parasitas em nosso corpo? 

PERGUNTAS 7 - O QUE SENTIMOS QUANDO TEMOS PARASITAS EM NOSSO 

CORPO? 

TEMAS Dor interna Dor externa Mal estar 

FREQUÊNCIA 12 3 2 

 
 
 

RESPOSTAS 

“Temos febre ” 
 

“ Dor no coração “ 
 

“ Dor na garganta “ 
 

Dor de cabeça” 
 

“Dor de estomago ” 
 

“Dor de barriga ” 
 

“ Dor de estômago ” 
 

“ Dor de cabeça ” 
 

“ Nos vomitamos ” 
 

“ Dor de barriga ” 

“Dor nos pés” 
 

“  dor nas mãos” 

“Se sente ruim ” 
 

“ Sentimos mal” 
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“ Dor de cabeça ” 
 

“ Dor de barriga ” 

 

      Percebemos na convivência com a comunidade hábitos corriqueiros como 

realizar suas necessidades fisiológicas no rio em suas proximidades como no monte/terra, 

bem como, beber água no rio, por isso realizamos tais perguntas e obtivemos as respostas 

compatíveis a tais observações, expressando assim, as atitudes das crianças nessas três 

comunidades como mostra a tabela 9, na pergunta 8. Porém, na pergunta 9 e 10 obtivemos 

informações contraria a essas atitudes ao relatarem que não podem realizar suas 

necessidades fisiológicas no rio e na terra com frequência igual a 5.  

       Relacionada a estas indagações as observações em campo percebemos a falta 

de filtro d‟água nas residências e rede de canos para direcionamento da mesma. A água 

está sempre correndo na cozinha, geralmente localizada na parte de fora da casa. Nas casas 

que visitamos percebemos que não é hábito ferver da água para beber e no preparo das 

refeições. Também, em algumas casas o banheiro (com chuveiro, pia e vaso sanitário) 

sempre se encontra fechado e não tem uso constante, porque a maioria utiliza o banheiro 

público ou o próprio ambiente da comunidade para realizar suas necessidades fisiológicas, 

bem como um tanque para tomar banho. O banheiro público, ou melhor denominado em  

coletivo, é disposto em local estratégico dentro da comunidade para o uso de toda a 

população. 

Todas as três comunidades possuem esse sistema coletivo de banheiro e tanque para 

o banho porque a maioria da população não possui em suas casas banheiro, nem fossas 

sépticas e como sempre ocorrem chuvas torrenciais, ocorre o entupimento dos canos de 

destruição de água para as casas, prejudicando ainda mais a rotineira o uso do banheiro 

coletivo e tanque para uso de suas necessidades diárias.. 

 

Tabela 9 - Relação do tema e da frequência das respostas da pergunta oito e nove. 

PERGUNTAS 8- PODEMOS BEBER AGUA DO RIO? 

TEMAS Pode beber água do rio Não pode beber água do 
rio 

Não sabe 

FREQUÊNCIA 4 2 1 

RESPOSTAS “Sim” 
 

“ Sim ” 
 

“Não” 
“Não ” 

“Não sei ” 
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“As vezes” 
 

“ Sim, porque temos sede” 
    

PERGUNTA  9- PODEMOS FAZER NOSSAS NECESSIDADES ( COCO E XIXI) NO RIO OU PERTO RIO?  

TEMAS Pode fazer necessidades  Não pode fazer necessidades  

FREQUÊNCIA 3 5 

 
 
 
 

RESPOSTAS 

 
“Sim!” 

 
“Sim ” 

 
“ Pode (risos)” 

“Não” 
 

“Não pode fazer coco e xixi perto do rio 
porque contamina ” 

 
“ Fazer coco só no banheiro ” 

 
“ Não, porque a agua contamina na 

montanha” 
 

“não” 
 
 
 

 

 

       Na 11° questão sobre as atitudes que devemos ter quando estamos infectados 

com parasitas todas as crianças das três comunidades responderam na mesma frequência de 

palavras F: 4 que devem tomar remédios e ou ir ao médico (Tabela 10). Notamos que nas 

respostas não houve separação de remédio tradicional ou remédio ocidental (como os 

Shuar expressam os remédios industrializados), para o tratamento das enteroparasitoses. 

Isto se deve as crianças ainda não terem recebido os conhecimentos tradicionais, que são 

passados de geração a geração, mas isso não significa que os mesmos não possuíam alguns 

de seus conhecimentos tradicionais de cura, pois possuíam e cultivavam uma “ horta” na 

escola com plantas medicinais. 

 

Tabela 10 - Relação do tema e da frequência das respostas da pergunta onze. 

PERGUNTA  11. QUANDO FICAMOS DOENTES COM PARASITA O QUE DEVEMOS 

FAZER? 

TEMAS Remédio Médico 

FREQUÊNCIA 4 4 
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RESPOSTAS 

“Tomar remédio ” 
 

“Tomar remédio” 

 

“Ir ao médico e ele da remédio, somente isso ” 

 

“Beber remédio” 

 

“Ir ao médico” 

 

“Ir ao médico e ele da remédio, 

somente isso ” 

 

“Ir ao médico e ele cura a gente” 

 

“Ir ao médico” 

 

 

       Finalizando a análise das respostas, encerramos com a pergunta de quais 

seriam as formas de prevenção das tais doenças intestinais (Tabela 11). Todas as respostas 

foram de igual equivalência para a frequência de palavras (F: 3) para os temas Alimentação 

saudável/segura e higiene pessoal.  Esta pergunta (número 12) é semelhante às perguntas 6, 

8 e 9 da entrevista, ambas tratam de assuntos relacionados à prevenção das 

enteroparasitoses, porém indagada de forma diferente para entender o nível de 

compreensão das crianças. Portanto percebemos que as crianças sabem as formas de 

prevenção (respostas da questão 6 e  resumidas em “alimentação segura/saudável” e 

“higiene pessoal” na questão 12, no entanto, relatam que não possuem hábitos pois,  na 

pergunta de número 8 e 9 realizam suas necessidades fisiológicas em locais inadequados e 

bebem água do rio e da torneira ( cano). 

 

Tabela 11 - Relação do tema e da frequência das respostas da pergunta doze. 

PERGUNTA 12- Como devemos nos prevenir contra as doenças parasitárias? 

TEMAS Alimentação 
saudável/segura 

Higiene pessoal 

FREQUÊNCIA 3 3 

RESPOSTAS “Só comer verduras” 
 

“Comer bem” 
 

“Não comer carne crua” 

“Lavar as mãos” 
 

“Lavas as mãos sempre antes de comer ” 
 

“ Lavar bem” 

 

      Os resultados que foram apurados entre os alunos das três comunidades 

demostraram um conhecimento superficial sobre as doenças parasitárias intestinais. Eles 

demonstraram conhecimentos prévios, porém ainda reduzido sobre as doenças parasitárias 

e seu modo de transmissão e prevenção. Percebeu-se na pergunta dois que a maioria das 

respostas dos alunos, apresentou dificuldade de entendimento sobre o tamanho dos 
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parasitas, confundindo a respeito dos parasitas serem pequenos e serem micróbios (não 

podendo ver).  Uma das causas desses resultados pode ser a forma tradicional da 

abordagem da temática em âmbito escolar, além da deficiência na formação e 

sensibilização para a prática dos docentes, gerando assim as dificuldades da abordagem 

dessa temática. 

       Constatou-se que a maioria dos alunos desconhecia tais características físicas 

dos parasitas.  Demonstrou-se dessa forma a necessidade de elaboração de práticas de 

educação em saúde escolar, dado que uma aprendizagem significativa poderá mudar 

condutas e atitudes na prevenção das doenças intestinais, colaborando para a redução no 

número destes casos junto aos alunos e familiares. 

       Percebeu-se que em todas as entrevistas houve participação dos alunos e 

entusiasmo, porém, notamos que o método utilizado de entrevista semiestruturada coletiva 

não se mostrou efetivo na captura do conhecimento prévio de cada aluno, pois, a partir da 

pergunta realizada as primeiras respostas de alguns alunos foram “repetidas” pelos demais, 

demostrando assim, que poderia ocorrer três situações: 1) o aluno não tinha conhecimento 

do tema em questão; 2) poderia estar com vergonha diante aos pesquisadores e demais 

colegas ou 3) não gostaria de expressar seu conhecimento diante de todos. Por isso 

sugerimos que, para obter o entendimento individual dos alunos é recomendado uma 

entrevista semiestruturada individual. 

       Para poder “brincar com os dados” obtidos nas entrevistas das três comunidade 

utilizamos o site
12

 que oferece o programa gratuito wordcloudsdados para uma contagem 

simples da frequência das respostas (Figura 01- A) e frequência dos temas  (Figura 01– B 

já trabalhados, tornando assim, mais visual a representação dos dados.  E para completar 

esta visualização usamos como plano  de fundo a imagem do país do Equador para inserir 

as palavras.  A demonstração dos  resultados em Nuvens de Palavras não irão resolver um 

problema da pesquisa, mas elas apontam o caminho para que possamos observar no texto. 

       As Nuvens de Palavras são imagens compostas por palavras de um texto com 

cores, direções e tamanhos diferentes. As Nuvens demonstram visualmente a frequência 

que as palavras apareceram nas respostas e nos temas elaborados e foram distribuídas na 

Nuvem conforme a sua frequência: quanto maior a frequência, maior e mais destacada foi 

às palavras. Com isso percebemos na figura 12-A as palavras de maior frequência foram: 

mãos, comer, dor, água, remédio, cabeça, suja, lavar e pés que demostraram estar em 

                                                      
2
 Programa gratuíto Disponível em: < https://www.wordclouds.com//>. Acesso em 15 fev.2018  
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consonância com aspectos das doenças parasitárias intestinais, bem como a figura 12-B 

que apresentaram em maior frequência as palavras: água, beber, necessidades, dor, corpo, 

chão, vive, contaminada, ovos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 A e B - Nuvens de palavras das respostas dos alunos a cerca das doenças 

parasitarias (A); Nuvens de palavras dos temas trabalhados nas respostas dos alunos 

das comunidades indígenas (B). 

 

 

 

          

 
 

 

A B 

Palavras contidas nas respostas dos 

alunos 

Temas trabalhados nas respostas dos 

alunos 
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      Diante de todas as respostas descritas aqui, em forma de temas e frequências, 

cabe ressaltar a importância dos resultados de baixa frequência dos temas “bichos”, 

“associação negativa”, “presentes nos alimentos”, “ovos não vemos”, “podemos ver os 

vermes que crescem no estômago”, “objetos sujos”, “nos animais”, “higiene pessoal”, 

“mal estar” que revelam um conhecimento geral das crianças relacionada à temática. 

Esses temas são fruto do conhecimento construído por eles que demonstram alguns 

aspectos que podem ser guiados com mais facilidades, tanto pela escola, quanto pela 

família.   

 
1° etapa: B - Avaliação da entrevista semiestruturada coletiva no subcentro de saúde.  

 

       Na entrevista do subcentro de saúde, localizado na comunidade de Yugantza, 

foi observado uma resistência na disponibilidade de informações sobre as enteroparasitoses 

acometidas nas três comunidades indígenas Shuar estudadas. Fomos recebidos pela equipe 

do subcentro de saúde que é responsável pelas doze comunidades indígenas mestiças 

Shuar, a equipe é composta por dois médicos, dois auxiliares de enfermagem da 

comunidade e uma secretária, porém para a entrevista somente uma médica e um auxiliar 

responderam as informações da entrevista, que continha cerca de dezoito perguntas. A 

médica responsável pelo local era de origem cubana e estava a cerca de um ano 

trabalhando nas comunidades indígenas, onde ocorre sempre um fluxo continuo de 

médicos. 

       Na realização da entrevista percebemos a falta de organização no arquivamento 

de dados relacionados aos registros de prevalência e incidência das enteroparasitoses. Este 

fato foi justificado, na entrevista, como decorrente da existência de uma politica 

governamental na qual ocorre uma alta rotatividade dos médicos, como exposto pela 

entrevista da equipe médica (E- E.M.) abaixo: 

 

Bom, não temos esses dados. Não há registro desses dados, pois ocorre 

um fluxo constante de médicos no subcentro e somente cada médico pode 

fornecer esses dados. (E- E.M.)
13

 

 

      Assim, como a entrevistada estava no cargo há mais de um ano perguntamos, se 

ela saberia nos informar, somente sobre a ocorrência das enteroparasitoses das 3 

                                                      
13

 Ao longo do texto será descrito partes das repostas dos entrevistados e, neste caso, identificado como 

Entrevista da Equipe Medica ( E- E.M) 
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comunidades estudadas, porém isso não foi possível, por não estar de posse da médica, no 

momento,o arquivo do subcentro com os dados de ocorrência, porém ela nos relata que: 

 

Geralmente ocorre a lombriga, giárdia e ameba tanto em adultos, 

adolescente e em crianças. (E- EM) 

 

        E continuamos indagando sobre qual a comunidade mais afetada pelas 

enteroparasitoses: 

Mais da metade dos casos estão concentrados em Miguel Chiriap. (E- 

E.M.) 

 

       Dessa forma, fica evidente que todas as faixas etárias sofrem com a infecção 

por enteroparasitoses, não restringindo aqueles que possuem um sistema imunológico 

suprimido como crianças e idosos como mostra os estudos de Rosa et al., (2009). No 

entanto, faz-se necessário a realização de testes coprológicos a fim de confirmar esses 

dados de ocorrência e estabelecer relações entre as faixas etárias nessa comunidade. 

      Também foi possível perceber que os parasitos mais presentes são giárdia 

(Giardia lamblia), lombriga (Ascaris lumbricoides) e ameba (Entamoeba histolytica.) 

sendo todos esses enteroparasitoses. A giardíase e amebíase são doenças causadas por 

protozoários intestinais, enquanto que a lombriga ou ascaridíase é causada por um verme 

nematoide (FERREIRA, 2014). 

      Estudos recentes estimam que aproximadamente 800 milhões de pessoas 

estejam com ascaridíase em todo o mundo, a qual está diretamente relacionada com a 

pobreza, falta de saneamento básico e educação em saúde (Hotez et al., 2014). De acordo 

com Hotez et al., (2008), aproximadamente 84 milhões de pessoas estão infectadas e mais 

de 500 milhões vivem em áreas de risco em 27 países da América Latina. Embora a 

ascaridíase humana seja uma infecção crônica e na maioria dos casos não letal, é 

considerada um problema de saúde pública mundial, devido as complicações clínicas 

observadas em indivíduos com alta carga parasitária, que caracterizam a forma grave da 

doença, afetando anualmente cerca de 8 - 15% , sendo essa forma associada a um quadro 

de distensão abdominal, de náuseas, diarréias e pode ser fatal devido a um quadro de 

obstrução intestinal pelos vermes adultos (Chan, 1997). 

      Os protozoários intestinais Giardia sp e as amebas,  afetam o intestino delgado 

causando intensa diarreia,  que pode vir seguida de sangramento, ainda que mais comum 

em crianças, pode também afetar os adultos. Esses protozoários ocorrem em países de 
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clima temperado e podem ser transmitidos por meio de alimentos e água contaminada com 

cistos dos protozoários, por isso locais com condições precárias ou inexistentes de 

saneamento básico tem grandes chances de proliferação dessas doenças. Isso pode 

justificar, em parte, os casos confirmados nas três comunidades indígenas shuar, que não 

possuem sistemas adequados de saneamento. 

      O protozoário é encontrado nas fezes dos infectados e, portanto pode ser 

transmitida pelo contato direto ou indireto com as fezes dos infectados e pelo contato 

sexual oral-anal sem proteção (PENA et al., 1998). É importante ressaltar que o parasito da 

giardíase é resistente ao cloro, portanto a água tratada com cloro pode apresentar cistos de 

protozoários, como é o caso da comunidade de Metzankim e Miguel Chiriap que apresenta 

em alguns de seus tanques (figura 13) a aplicação de cloro por algum membro da 

comunidade. Essa aplicação de cloro é feita apenas no último tanque de armazenamento da 

água e não é uma ação rotineira nas comunidades devido a grande extensão territorial e  

terreno irregular necessária para se percorrer. Assim percebe-se que, mesmo essa ação 

sendo continua, a aplicação do cloro não se mostra eficiente na prevenção da doenças 

parasitárias pela eliminação do cisto de giárdia.  

 

 

Figura 13: Tanque de armazenamento de água na comunidade de Metzankim 

 

                                      Fonte: Arquivo pessoal  

 

      Os dados de frequência das doenças parasitárias não estão registradas e 

anexadas em arquivos e ou de posse de um médico (como citado a cima), por isso, 

questionamos os dados apresentados e a entrevistada relatou que: 
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[...Mas no ano passado, em 2016 eu estava presente e posso confirmar 

que foram 17 casos confirmados de infecção parasitária entre pacientes 

com 10 anos de idade ou menos. (E- E.M.) 

 

       Os dezessete casos confirmados em crianças com até dez anos no período de 

um ano é muito relevante, visto que nos postos de saúde da região os exames de fezes 

realizados não são específicos para diagnóstico de protozoários (para isso utiliza-se o teste 

de centrifugo-flutuação). 

       Em relação ao diagnóstico, foi realizada a indagação de como é feito o 

diagnóstico e análise de contaminação parasitária e a equipe médica (E.M.) nos relatou: 

 

O diagnóstico é feito quando o paciente já se encontra em estado 

avançado da doença, podendo assim confirmar os casos, por exemplo, 

quando a criança expõe os vermes pelos orifícios. (E- E.M.) 

 

       A E.M. relatou que não é realizado análise/identificação dos parasitos nos 

doentes neste subcentro de saúde e o seu diagnóstico é realizado pelo aparecimento de 

parasitos saindo pelos orifícios dos pacientes.  Também, foi relatado que é sugerido aos 

pacientes que realizassem a análise fecal no hospital municipal de Limón, porém a minoria 

faz o teste por questões financeiras ou culturais, como relatado na entrevista: 

 

Entregamos a algumas pessoas o pote coletor, porém algum deles não os 

fazem ou não enviam para o hospital de Limón. Porque aqui no posto de 

saúde não realizamos os testes parasitológicos. (E- E.M.) 

 

[......] Não é questão deles não saberem,  eles sabem que é importante e 

devem fazer . Mas é por causa da distancia e recursos financeiros para ir 

até o hospital em Limón. (E- E.M.) 

 

[...] Eles sabem que tem que lavar as mãos e beber água fervida, mas é 

cultura deles, eles não mudam. (E- E.M.) 

 

      Sobre o diagnóstico os autores Castiñeiras & Martins (2005) descrevem que a 

detecção de anemia ferropriva em crianças, adolescentes e adultos, independentemente da 

presença de sintomas, sugere a possibilidade de infecção parasitária por ancilostomídeos. 

Observa-se, com frequência, uma tendência ao agravamento insidioso da anemia à medida 

que a idade da pessoa evolui, o que pode tornar-se particularmente importante em gestantes 

e contribuir de forma significativa para a morbidade materno-fetal.  
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       As infecções por enteroparasitoses são, na maioria das vezes, assintomáticas, 

por esse motivo, não são causas habituais de procura de assistência médica e de  

investigação diagnóstica. Entretanto, independentemente da presença ou não de 

manifestações clinas, deve ser sempre consideradas em diversas situações em razão do 

risco de consequência grave e até fatais, essas infecções devem ser sistematicamente 

investigada em pessoas inunodeficientes, em desnutridos e em gestantes (PENA et al., 

1998). 

       A fim de descobrir mais sobre essa indagação do diagnóstico, nossa equipe foi 

ao hospital, localizada em Limón e realizamos a mesma pergunta: se é realizado análise 

fecal dos pacientes e obtivemos a mesma resposta, pois os pacientes já se encontram em 

estado avançado de infecção e são realizados somente o tratamento com medicamentos e 

soro. Assim, solicitamos ao diretor do hospital uma relação dos dados de doenças 

parasitarias da região que até então não nos foi concedido. Entretanto, encontramos afixado 

na parede à relação dos dados disponibilizados pela secretária hospitalar de Limón 

Indanza, realizado no último semestre de 2016, como mostra na tabela 13 abaixo. 

       A tabela 13 demonstra as doenças mais frequentes dentre as etnias presentes no 

Equador registradas no segundo semestre de 2016 presente no município de Limón. É 

possível perceber que as doenças parasitárias intestinais estão em primeiro lugar dentre 

casos confirmados sendo visível o alto índice nos mestiços e indígenas respectivamente, 

totalizando 947 casos em 6 meses. Estes dados se mostram preocupantes, demonstrando 

carência de promoção na saúde dessa população referente às enteroparasitoses. 

 

Tabela 12 - Relação das doenças mais frequentes por etnia equatoriana 

 

 

 

 

 

Doenças 

 

Etnia dos povos Equatorianos 

 

Indígena Afroequatoriano 

/Afrodescendentes 

Negr

o 

Mulato Montubio Mestiço Branco Total % 

Parasitas 

intestinais 

sem outra 

especificação 

 

 

18 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

929 

 

 

7 

 

 

968 

 

 

7,3 
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Infeção 

urinaria 

26 4 1 1 2 542 1 584 4,4 

Hipertensão 6 0 0 0 1 521 5 538 4,0 

Resfriado 

comum 

 

8 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

491 

 

3 

 

503 

 

3,8 

Faringite 

aguda não 

especificada 

 

16 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

455 

 

2 

 

480 

 

3,6 

Amigdalite 10 0 1 1 1 435 0 450 3,4 

Obesidade 6 0 1 0 0 296 2 307 2,3 

Gastrite 14 1 0 1 1 270 1 289 2,2 

Vaginite 15 2 0 0 1 254 3 276 2,1 

Diabetes 4 0 0 0 1 207 0 212 1,6 

Causas 

demais 

267 20 6 5 20 8,322 28 8728 65,

5 

 

TOTAL 

 

390 

 

30 

 

13 

 

11 

 

27 

 

12,722 

 

52 

 

13,33

5 

10

0 

 
 

       Pode-se dizer que isso é uma consequência da falta de comprometimento das 

autoridades locais em oferecer sistema sanitário de qualidade, aliado ao fato de também 

não ter uma rede pública de saúde que realize diagnóstico e tratamento eficaz para a 

população. Tudo isso reflete em uma comunidade altamente parasitada, o que pode 

acarretar déficits cognitivos e físicos entre as crianças além de prostração e perda de dias 

úteis de trabalho, diminuindo assim a qualidade de vida nesses indivíduos. 

       Este fato, uma vez mais sendo comprovada pela busca ativa nas comunidades, 

onde nenhuma delas apresenta sistema de tratamento de água ou esgoto em suas 

residências, bem com o conhecimento das formas de prevenção. As formas de prevenção 

talvez  foram passados, porém não foram instruídas  para melhor compreensão. Estudos 

recentes de Fonseca et. al., (2018) demostram que as características familiares estão 

relacionadas com a ocorrência de enteroparasitoses. 

       Também, como a própria comunidade nos relatou que eles sabem o que fazer 

para se prevenir, mas não possuem hábitos rotineiros em suas casas e em suas 

comunidades, o que é uma deficiência provocada pela falta de um sistema de educação 
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em saúde permanente e rotineira nessas comunidades. 

       Outro fato importante que deve ser ressaltado é a afirmativa que a cultura não 

é indicador responsável pela ocorrência das enteroparasitoses, pois há registros, mesmo 

com baixa ocorrência nas outras etnias (Afroequatoriano, Negro, Mulato, Montubio e 

Branco), não sendo assim, uma doença especifica dos atos culturais dos povos Shuar. 

       Outras doenças como infecção urinária, hipertensão, resfriado comum, 

faringite e amigdalite apresentam um quadro que se deve tomar cautela. Essas doenças 

apesar de apresentarem números significativos na região quando tomadas em conjunto, se 

mantém em uma posição menos alarmante do que as enteroparasitoses, que no momento 

demandam maior cuidado e atenção por parte das autoridades locais. Doenças como 

obesidade, vaginite, diabetes apesar da grande importância nessa comunidade, não serão 

aqui abordadas por não serem foco da nossa pesquisa.  

      Para entender se a comunidade indígena Shuar aplica suas práticas de cura 

como forma de tratamento das enteroparasitoses obtivemos tal relato: 

 

Não, com certeza! Eles resolvem na comunidade mesmo com alguma 

erva.  Só chegam ao posto quando já estão com sinais graves, como falei 

anteriormente. (E- E.M.) 

 

      Assim, é evidente que os Shuar ainda utilizam suas práticas de cura como 

tratamento das enteroparasitoses e somente quando não alcançam resultados satisfatórios 

recorrem ao subcentro de saúde ou ao hospital. Também na entrevista realizada (dados não 

publicados) com membro da comunidade de Metzankim eles relatam que utilizam leite de 

Wampu (Figura 14) como poderoso remédio natural para cura dos Gusanos. 
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Figura 14: A - Árvore denominada Wampu; B- demonstração do leite de Wampu 

utilizado no tratamento de doenças parasitárias. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Como relatado por eles, à justificativa pela ocorrência dessas doenças 

parasitárias nas comunidades são: 

 

O grande problema é a falta de água tratada que afeta todas as faixa etária 

das comunidades. Os pais nas comunidades sabem o que devem fazer 

para prevenir parasitas, mas é difícil impedir que seus filhos bebam água 

contaminada quando não estão em casa. (E- E.M.) 

 

      Este dado do subcentro de saúde corrobora com as respostas das entrevistas 

com membros das comunidades ao responderem que o grande problema da contaminação é 

a falta de saneamento básico (água tratada e rede de esgoto), apresentando assim, em 

alguns casos, apenas água canalizada para suas casas em todas as comunidades estudadas.  

       Já, a resposta do subcentro não corrobora com a observação ativa em campo ao 

dizer que os adultos (pais) sabem como prevenir a contaminação, pois nas casas que nossa 

equipe visitou, vivenciou , observamos que não há filtro de água, e nem o hábito de ferver 

a água antes de consumir ou preparo das refeições. Além disso, não realizam higiene das 

mãos antes das refeições e nem a lavagem/ desinfecção dos alimentos.   

      O subcentro de saúde e responsável anualmente por realizar ações de cunho 

                                           

A 
B 

Fonte: Arquivo pessoal  
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socioeducativos nas comunidades, como forma de prevenção, onde trabalham nas escolas 

com crianças e adultos palestras com temas de saúde pública escolhida aleatória. A cada 

ano novos temas são abordados, e novas ações são realizadas nas comunidades, como 

descreve a fala a baixo:  

Realizamos em escolas programas específicos de prevenção de doenças 

parasitárias e outras doenças. Cada ano realizamos um programa com um 

tema especificamente selecionado. No ano de 2016 realizamos oficinas 

públicas sobre parasitas intestinais e medidas de prevenção. As oficinas 

destinavam-se aos pais. Falamos sobre lavar as mãos, água fervida, 

comida, etc. Fazemos tudo certo. Este programa é realizado na escola de 

cada comunidade e os pais e toda a comunidade são convidados a 

participarem. (E- E.M.) 

 

 E a E.M. relata que todas essas ações são realizadas pela: 

 

Equipe médica da clínica, bem como voluntários da comunidade. A 

equipe médica inclui médicos e enfermeiros. Nossos voluntários são dois 

jovens de uma das comunidades Shuar que apoiam os serviços de clínicas 

ao longo do ano. (E- E.M.) 

 

      Juntamente com essas ações é administrado a cada seis meses o medicamento  

Albendazol de efeito amplo, polivalente, para todas as faixa etárias das comunidades. Na  

resposta da entrevista, em destaque abaixo, foi utilizado a palavra „desparasitação‟  ao 

ministrar a droga, nome este que deixa subentendido que todos os indivíduos das 

comunidades encontram-se infectados por enteroparasitoses, não realizando anteriormente 

exame clínico ou laboratorial para identificação específica dos indivíduos infectados. 

 

Fazemos palestras em cada comunidade sobre segurança alimentar e 

outras medidas preventivas ao longo do ano. Além disso, a cada seis 

meses, nossa equipe médica viaja para cada escola comunitária e 

administra uma pílula de "desparasitação" para todos os alunos, 

independentemente de serem confirmados com um parasita.( E- E.M.) 

 

      Percebe-se neste contexto que o subcentro de saúde utiliza o meio de tratamento 

utilizando um medicamento não especifico para determinado enteroparasito, e ao mesmo 

tempo, tratando indivíduos que talvez não estejam infectados com algum tipo de parasito. 

       Estudo de Orlandini & Matsumoto (2010) relata que um indivíduo infectado 

por um determinado enteroparasita tem grande possibilidade de estar co-infectado por 
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outros, por isso justificam a utilização de medicamentos polivalentes e também o 

tratamento de toda a família do individuo parasitado, independente da obtenção de exames 

parasitológicos de cada um de seus membros familiares.  

      A utilização do Albendazol, citado na entrevista como medicamento polivalente 

para a „desparasitação‟ dos indivíduos, é um anti-helmíntico que pertence à classe dos 

benzimidazólicos assim como os mebendazol, tiabendazol, cambendazol. Embora o 

mecanismo de ação seja muitas vezes obscuro, no caso dos benzinidazólicos parece 

envolver a inibição da enzima fumarato-redutase parasitaria e o bloqueio da captação de 

glicose e aminoácido pelos helmintos, também sua ação consiste em degenerar as 

estruturas da células e tecidos dos vermes e protozoários, causando a morte destes parasitas 

(CASTIÑEIRAS & MARTINS, 2005)   

      O Albendazol é empregado por via oral em doses independentes do peso 

corporal e o mesmo e utilizado em dose única de 400 mg. Este antiparasitário costuma ser 

indicado para o tratamento de infecções devido a extensa lista de vermes contra os quais 

ele é eficaz, como os Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Necator americanus, 

Ancylostoma duodenale, Ancylostoma caninum, Ancylostoma brasiliense,Trichuris 

trichiura, Strongyloides stercoralis, Echinococcus granulosus, Giardia lamblia, Taenia 

spp., Toxocara canis e Hymenolepis nana.
14

  

      Também, nenhuma droga antiparasitária deve ser considerada inteiramente 

segura para o uso na gestação e amamentando, pois estudos cobaias demostram potencial 

teratogênico e a restrições quanto ao uso de oxaminiquine, mebendazol e albendazol, usado 

em questão, e em crianças com menos de dois anos. Também o Albendazol não deve ser 

utilizado em hepatopatas (CASTIÑEIRAS & MARTINS, 2005).  

      O tratamento das parasitoses jamais deverá ser feito sem que se explique ao 

paciente o modo de infecção, e muito menos, sem que seja discutido com ele a necessidade 

de executar as medidas preventivas da reinfecção que estejam ao seu alcance. 

      E claro que não podemos deixar de questionar sobre essas ações 

socioeducativas que o subcentro realiza, sobre a efetivação dessas atividades. Por isso 

solicitamos aos mesmos materiais de apoio que utilizam nestes trabalhos, mas não foi 

encontrado nenhum material para ser mostrado, alegando não sobrarem nenhum material 

                                                      
14

 Informação disponível: <site https://www.mdsaude.com/2017/03/remedios-

vermes.html)> acesso em 13 Ago 2018. 
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de apoio e que os mesmos fazem a quantidade certa para ser utilizado nas atividades,  

como relata a E.M. a baixo:         

Bom, acho que isso será difícil, porque não temos mais exemplares. 

Quando realizamos esses programas entregamos todos para as 

comunidades e não ficamos com nenhum material. Confeccionamos a 

quantidade certa para ser entregue.” (E- E.M.) 

 

         As enteroparasitoses podem afetar o equilíbrio nutricional (interferindo na 

absorção de nutrientes, induzindo sangramento intestinal, reduzindo a ingesta alimentar) e 

também causar complicações significativas (obstrução intestinal, prolapso retal, formação 

de abcessos). Não surpreende, portanto que repercutam de forma negativa no crescimento e 

desenvolvimento favorecidas, especialmente quando se somam a fome e a miséria fatores 

que contribuem para baixo rendimento escolar, improdutividade no trabalho 

(CASTIÑEIRAS & MARTINS, 2005). 

      Depois dessa entrevista, pensamos, analisamos e sugerimos que a melhor forma 

de se trabalhar são programas de educação em saúde, que difere das campanhas, que 

resulta em um acompanhamento dos indivíduos e são realizadas em um longo prazo, além 

de ensinarem também os hábitos no cotidiano da comunidade. 

       O planejamento dos programas devem considerar as características ambientais, 

demográficas e culturais das comunidades, sempre analisando a prevalência
15

 e 

incidência
16

 das infecções locais, para entendimento dos indivíduos a terem ações 

especificas preventivas relacionadas a tais enteroparasita. 

      A forma de como são realizadas as ações e a compreensão da importância da 

execução de medidas preventivas é fundamental para o sucesso programa de educação em  

saúde. As medidas que envolvam mudanças de hábitos (como higiene pessoal, uso de 

calcados, preparo e consumo adequado de alimentos: ferver e/ou filtar água, lavar bem os 

vegetais, cozinhar bastante as carnes, principalmente as de porco) devem levar em 

consideração as peculiaridades culturais da comunidade local e lembrar sempre que os 

resultados, quase sempre, são obtidos a médio e longo prazo. 

       Essas medidas de prevenção recomendadas devem ser consequentes. Não basta 

dizer que é preciso ferver a água antes de tomar e para preparar os alimentos ou mesmo 

usar calcados, é preciso compreender a importância da medida e, não menos importante, 

                                                      
15

 Prevalência: Estima a frequência de casos existentes em determinada área em determinado período. 
16

 Incidências: Estima a frequência de casos novos de uma doença em uma população sob risco de adoecer, 

ao longo de determinado período de tempo, em área definida. 
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que sejam criadas condições para que as pessoas possam adquiri-los e assim poder 

prevenir.  

      Como as crianças na idade amostrada ainda não apresentam consciência das 

formas e dos riscos de contaminação por enteroparasitas, o papel dos pais neste cuidado é 

de fundamental importância. Sendo assim, para que haja um controle mais efetivo das 

enteroparasitoses, a conscientização dos pais acerca dessas doenças é uma estratégia de 

prevenção a ser adotada (FONSECA et. al.,2018). 

       O estado de privação cultural em que vive grande parte da população não deve 

ser confundido com deficiência intelectual. O paciente deve ser esclarecido em relação ao 

modo de infecção das parasitoses e, não menos importante, e necessário discutir com ele a 

necessidade de executar as medidas preventivas da reinfecção que estão ao seu alcance 

(CASTIÑEIRAS & MARTINS, 2003). 

      Os riscos de transmissão dessas infecções podem ser reduzidos através da 

disponibilização de infraestrutura mínima para a população. Isto envolve a construção de 

rede e sistemas de destinação adequada de esgoto e, disponibilidade de água própria para o 

consumo humano em quantidade suficiente sendo, em meio rural onde a população vive, 

no caso das comunidades estudadas, os investimentos deve ser viáveis para esta 

infraestrutura adaptada as peculiaridades locais. Devemos lembrar que as soluções mais 

adequadas para uma determinada localidade não necessariamente o são para outra, mesma 

todas as comunidades, sendo indígenas shuar, elas apresentam condições ambientais, 

sociais, demográfico diferentes (CASTIÑEIRAS & MARTINS, 2003). 

      A profilaxia das enteroparasitoses nas populações envolve decisão politica, 

planejamento e investimento, mas parece não ser priorizados no Equador para estas 

comunidades Shuar. A implementação de saneamento básico deve ser acompanhada de 

investimento na educação para saúde, que deve começar na escola primaria. 

 
 
2° etapa: Atividades lúdicas para crianças indígenas Shuar. 

 
       Inicialmente, todas as crianças não demonstraram resistência em participar 

das atividades propostas, o que fez a equipe do projeto manter as suas formas de 

abordagem de aproximação, interação. Em todas as três comunidades observamos um 

grande interesse das crianças em participar das atividades propostas e de conhecer o que 

estaríamos propondo para eles. Percebemos os brilhos nos olhares de cada criança a cada 
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dia que chegava às escolas, a curiosidade pelo novo, despertava grande interesse. 

       A primeira etapa do projeto com as atividades lúdicas foram bem aceita pelos 

alunos. No começo, os alunos se encontravam receosos, mas com o decorrer da prática 

se mostraram participativos sempre realizando perguntas sobre o tema. Foi possível 

perceber em todas as duas atividades (ciclo de contaminação e hábitos de prevenção) 

(Figura 13 A –B) os alunos relacionando as suas próprias atitudes rotineiras e de seus 

familiares com as práticas trabalhadas no banner. Atribuímos esse fato pela as dinâmicas 

serem ilustrativas, ativas, construtivas e indagadoras, que pode fazer com que o aluno, 

brincando, retomasse a suas ações, refletissem e por fim e relacionassem com as 

informações contidas nestas dinâmicas, analisando se tais atitudes podem aumentar ou 

diminuir o risco de contaminação das doenças parasitárias intestinais. 

 

Figura 15 A e B- Primeira etapa: dinâmicas educativas nas escolas de Metzankim e 

Miguel Chiriap. 

   

Fonte: Arquivo pessoal 

 

       Na segunda etapa com a realização dos jogos lúdicos higienização das mãos, 

dinâmica do que não se vê e jogo da memória os alunos se encontravam mais 

participativos e enturmado com toda a equipe do projeto. Os jogos tiveram uma aceitação 

melhor, pelos alunos, do que as primeiras dinâmicas, por serem mais dinâmicos e 

interativos, permitindo que os alunos saíssem da condição de passivos e passassem a 

serem também detentores do conhecimento. Boeira et. al., 2010, afirma que para que as 

práticas preventivas ocorram com sucesso, essa inversão de papéis entre o detentor e o 

educando ocorra de forma emancipadora, permitindo o compartilhamento de 

problemáticas e à criatividade de cada um ou do grupo, em busca de soluções. Os jogos 

A B 
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lúdicos são importantes ferramentas no auxílio à prevenção não só de doenças parasitárias 

intestinais, mas também de outras endemias. Joventino et al., (2009) observaram que 

jogos educativos são meios eficazes de aprendizagem e de troca de ideias e 

conhecimentos acerca dos interesses da comunidade. 

      Durante a realização da prática higienização das mãos, os alunos que 

participaram da prática foram capazes de lavar as mãos, obtendo uma maioria com boa 

higienização das mão, seguida pela lavagem mediana. Consequentemente, o fato dos 

alunos terem lavado bem as mãos não significa que estes desenvolvam tal prática em sua 

rotina, ficando vulneráveis às infecções. Talvez o resultado conseguido, foi devido os 

alunos estarem sendo supervisionados e para mostrar bom desempenho, procuraram 

realizar a dinâmica da melhor maneira, distanciando assim os resultados obtidos dos reais. 

Além disso, essa atividade foi realizada após a realização das outras atividades educativas 

que enfatizaram sempre a lavagem das mãos e dos alimentos demostrando assim, um 

resultado obtido por ser reflexo da mudança de comportamento decorrente das atividades 

educativas anteriormente realizadas, o que poderá influenciar nas taxas futuras de 

incidência destas parasitoses.  Abaixo se encontra as imagem (Figura 16 A-F) da realização 

da segunda etapa do projeto. 
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Figura 16 A –F - Segunda etapa: Jogos educativas nas escolas de Metzankim, Miguel 

Chiriap e Valle del Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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       Foi observado no jogo da memória, nas três comunidades, que as crianças não 

competiam, procuravam da melhor forma ajudar o colega, auxiliando na localização das 

cartas, na leitura e na interpretação da informação contida em cada uma, superando as 

dificuldades, agindo como um grupo (Figura 17). Percebemos que as crianças de idade 

mais avançada (8 a 13 anos) de todas as comunidades (Figura 18) ajudavam as crianças 

mais novas a reconhecer os pares das cartas e fazer as interpretações de cada carta 

encontrada. Em todas as comunidades, todas as crianças conseguiram interpretar as 

informações embutidas em cada par de carta encontrada. A felicidade e entusiasmo a cada 

par encontrado era uma grande euforia, sendo no final desta dinâmica solicitada, pelos 

alunos, a repetir novamente o jogo. Portanto, percebemos que os alunos estavam 

aprendendo de uma forma prazerosa e lúdica, onde a memorização do conteúdo se fez 

sem ser de forma maçante e realizada em diálogo e não monólogo, assim, construindo 

conhecimento de forma construtiva com os demais. As crianças, sem perceber, estavam 

juntamente com os outros colegas construindo seu próprio conhecimento e repassando 

para os demais na forma de interpretação das informações contidas nas imagens do jogo.  

 

Figura 17- Aplicação do Jogo da Memória Parasitológico para alunos da escola 

Velasco Barra da comunidade de Metzankim, durante a realização do projeto de 

pesquisa. 

 
        Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 18 - Relação entre a faixa etária das crianças nas três comunidades indígenas 

Shuar: Metzankim, Valle del  Castillo e Miguel Chiriap. 

 
 

 

      A realização das práticas de avaliação envolveu grande participação dos 

alunos em todas as comunidades, atingindo todas as faixas etárias e, a palavra avaliação 

não interferiu no entusiasmo da confecção dos desenhos e no jogo da forca. Em todas as 

comunidades as crianças, além de confeccionar os desenhos, também descreveram acerca 

do tema, onde percebemos que os alunos escreveram práticas de prevenção e nenhum 

texto escrito com as características físicas, hábitos, contaminação e tratamento dos 

parasitos, como por exemplo, nas respostas descritas abaixo e na Figura 19 A-D: 

 

Tienen que lavarse la mano para que no dentren las bactérias y no  les 

coja enfermedades. (E. S.C.A) 

 

Lavarsse las manos com Jabón. (E. S.C.A) 

 

Tenemos que labar los veguetale. (E. S.C.A) 

 

Cosinar bien los carnes .... herbir el agua antes de tomar...  (E. S.C.A) 
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Lavarse las manos com agua y jabón antes de comer o cosinar. (E. 

S.C.A) 

 

 

       Uma grande repetição do termo bactéria foi utilizada na escrita e na oralidade 

das crianças e de um professor. É notória a confusão, e a continuidade da expressão 

“bactérias” (do reino Monera) mesmo com a explicação que os parasitas intestinais são 

os helmintos ou protozoários (do reino Protista  e Animalia respectivamente) e não 

bactérias (Figura 19- B). As bactérias pertencem ao reino monera e a vários filos 

distintos que apresentam características especificas a qual diferencia os organismo. Os 

alunos, nesta prática, estavam condizentes de forma geral ao dizerem que lavando as 

mãos se elimina as bactérias, pois estes microrganismos (bactérias) também podem estar 

presentes nas mãos ou alimentos e podem ser patógenos, porém, a finalidade da escrita 

não estava totalmente correta pela confusão entre bactérias e parasitas intestinais. Esta 

confusão é pontuada e aceita, pelo simples fato da idade e pela grau de escolaridade das 

crianças, que ainda não possuírem, em seu conteúdo programático, na sala de aula os 

conteúdos de ciências e biologia (temas que serão visto nos anos finais do Ensino 

Fundamental). 

       Em vários desenhos e escritas houve a demonstração de um habito saudável 

que não esta diretamente relacionada com a contaminação e prevenção de doenças 

parasitárias como, por exemplo, em frases (Figura 19 – D) como:  

 

Tenemos que sepillarnos los dientes
17

 (E. S.C.A) 

      A maioria das crianças conseguiram desenvolver individualmente sua 

aprendizagem, porém algumas não conseguiram desenvolver a criatividade e o senso 

crítico na confecção dos desenhos. Algumas copiaram os desenhos dos colegas do lado 

(Figura 19- E e F) e a grande maioria tentou copiar do banner referente ao ciclo de 

contaminação (Figura 19- C).  

       Através dos desenhos das crianças, pode-se observar detalhes que para uma 

pessoa adulta pode passar despercebido. O desenho pode ser na infância, um canal de 

comunicação entre a criança e seu mundo exterior. A primeira porta que a criança abre o 

seu interior diz Rosa Iavelberg, especialista em desenho e professora da Faculdade de 

Educação da USP (Universidade de São Paulo).  E por isso, percebemos que algumas 

                                                      
17

 Ao longo do texto será descrito partes das repostas dos alunos entrevistados em espanhol  e, neste caso, 

identificado como entrevista semiestruturada coletiva dos Alunos  ( E- S.C.A) .  
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crianças desenharam como é a dinâmica da sua comunidade, desenhando claramente 

onde bebem água, a localização dos banheiros e casas, ações de necessidades 

fisiológicas realizadas no seu cotidiano, como demostra o desenho (Figura 19- G e H). 

        Os desenhos que foram confeccionados por crianças de 05 anos de idade a 13 

anos e, é claro o desenvolvimento de representação de aprendizagem ao longo que a 

idade avance. As crianças com menor idade que estavam participando deste projeto, 

também, confeccionariam seus próprios desenhos e compartilharam o momento com 

todos os outros colegas. Por isso, o desenho deles estão aqui representados (Figura 19-

H), onde podemos perceber duas casas uma do lado da outra e com caminhos distintos 

que em algum momento se intercruzam e mantém o fluxo de pessoas e animais neste 

caminho.  

       Ao final desta prática todas as crianças realizaram a apresentação de sua arte 

(desenho e textos) para os demais colegas de sala de aula, onde transmitiram o seu 

conhecimento adquirido para os seus colegas e, reforçaram tanto o seu conhecimento e 

com o outro. 

      Além dessa avaliação do conhecimento adquirido pela criança, a prática 

também desenvolveu a dinâmica em grupo de compartilhamento de materiais, o respeito 

com os colegas, a paciência, a criatividade artística, coordenação motora fina e grossa, 

sua inteligência, além de desenvolver a percepção e a emoção, sendo uma prática de 

interação com o próximo. 

        O grafismo é o meio pela qual a criança manifesta sua expressão e visão do 

mundo, o exercício de uma atividade imaginária, que se relaciona a um processo 

dinâmico, em que a criança procura representar o que conhece e compreende. Pelo fato 

de o desenho ser um meio de compreensão da realidade, é um valioso instrumento para a 

construção de conhecimentos, pois mostra um produto resultante da imaginação e 

atividade criadora da criança. 

     Para Kraemer (2006), avaliação vem do latim, e significa valor ou mérito ao 

objeto em pesquisa, junção do ato de avaliar ao de medir os conhecimentos adquiridos 

pelo individuo. È um instrumento valioso e indispensável no sistema escolar, podendo 

descrever os conhecimentos, atitudes ou aptidões que os alunos apropriaram. Sendo 

assim a avaliação revela os objetivos de ensino já atingidos num determinado ponto de 

percurso e também as dificuldades no processo de ensino aprendizagem. 

       Avaliamos para favorecer a aprendizagem e não reforçar as desigualdades que 
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servem na maioria das vezes para promover a exclusão e competitividade. A avaliação 

precisa ser encarada como uma forma de compreender o conhecimento dos alunos e o 

que não foi aprendido e para posteriormente planejar uma ação educativa que possa 

ajudar os alunos a avançar no processo de apropriação do conhecimento.  O professor 

deverá utilizar de outros procedimentos didáticos para avaliar seus alunos e que 

estimulem os mesmo a analisarem seus próprios percursos. A avaliação deve ser 

encarada como reorientação para uma aprendizagem melhor e para a melhoria do 

sistema de ensino. Ao oferecer uma avaliação lúdica diferenciada onde os alunos possam 

expressar suas experiências, liberdade de criação, e pensamento sobre o mundo, deve ser 

um processo contínuo avaliando a apropriação do conhecimento do aluno e também a 

prática pedagógica do professor. 

       Em relação ao jogo da forca como forma avaliativa, ficamos com receio em 

relação ao nome, porém ao desenrolar da explicação observamos a euforia das crianças, 

pois já conheciam o jogo e, por isso, a participação foi geral. 
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Figura 19- A – H- Desenhos realizados pelos alunos das três comunidades indígenas 

shuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Os resultados esperados no jogo da forca superaram as expectativas da equipe 

do projeto, foi o jogo que mais tivemos retorno das crianças. A maioria das crianças 

queria competir respondendo as perguntas, dar exemplo de seus hábitos, justificarem o 
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motivo daquela atitude estar errada e acrescentar a atitude correta, reproduzindo de 

maneira descontraída o que foi dito em todas atividades lúdicas anteriores. Nesta 

atividade, era feito uma pergunta a cerca do tema trabalhado e quem levantasse as mãos 

primeiro, iria a frente da sala e responder para todos. A maioria das crianças que 

participou respondeu corretamente as perguntas ou parcialmente, mostrando assim que a 

forma de como é ministrado um tema em sala de aula pode repercutir de forma diferente 

no ensino aprendizagem dos alunos. Portanto, reconhecemos a eficiência de tais 

metodologias alternativas lúdicas para uma aprendizagem mais significativa e 

douradora. 

       Em concordância, outros autores afirmam que materiais informativos como, 

cartilhas, por exemplo, são significantes no processo de disseminação de informações a 

respeito das enteroparasitoses (BARBOSA & VIEIRA) e por isso todas essas atividades 

realizadas na escola foram descritas na cartilha  denominada “Atividades Lúdicas - Uma 

proposta de ensino-aprendizagem para docentes de comunidades indígenas Shuar – 

Equador” que apresenta  cinco tópicos 1) Apresentação; 2) Oportunidades e desafios das 

atividades lúdicas; 3) Algumas dicas importantes; 4) Metodologias alternativas; 5) 

Conclusão , sendo este um grande divulgador de práticas alternativas para ser trabalhada 

nas comunidades indígenas assim como outras. 

 

3° etapa A: Cosmovisão dos indígenas 

  

 

Foram obtidas 23 entrevistas sendo, 9 entrevistas na comunidade de Metzankim, 7 

em Miguel Chiriap  e 7 Valle del Castilho. Na Tabela 12 estão representadas todas as 

entrevistas realizadas com distribuições especificas de sexo, faixa etária e a etnia presente 

em cada comunidade. A identificação dos nomes foram substituídas por letras para 

resguardar o entrevistado. 
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Tabela 13 - Relação das entrevistas realizadas nas três comunidades de Yunkuankas. 

 

 Quantidade Identificação Sexo Idade Posição na 

comunidade 

Etnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metzakim 

1 A F 42 Sindica/ Líder shuar 

2 B F 85 Membro Shuar 

3 C M 41 Membro- 

professor de 

shuar e geral. 

Já foi líder 

duas vezes 

Shuar 

4 D M 39 Membro- 

cuidador de 

gado. 

Formação 

pedagogo 

Shuar 

5 E F 69 Membro Shuar 

6 F M 27 Membro Shuar 

7 G F 18 Membro Shuar 

8 H F 34 Membro shuar 

9 I M 39 Membro e 

direto da junta 

de água 

Shuar 

 

TOTAL  

 

9 Entrevistas 

em  Metzakim 

 M= 4 

 

F=3 

 

   

100% 

Shuar 

 

 

 

Miguel 

Chiriap 

1 J M 68 Membro Shuar 

2 K M 48 Membro – 

professor do 

ensino médio 

shuar 

3 L F 33 Membro - 

ambulante 

shuar 

4 M F 40 Membro - 

ambulante 

shuar 

5 N M 68 Membro Shuar 

6 O F 58 Membro Shuar 

7 P M 38 líder Shuar 
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TOTAL  

 

7 

ENTREVISTAS 

em Miguel 

Chiriap 

 

 M=4 

 

F= 3 

  100% 

Shuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle del 

Castillo 

1 Q M 51 Membro shuar 

2 R F 74 Membro Colona 

3 S M 83 Membro  Shuar 

4 T M 41  Líder Colono 

 

5 U F 77 Membro Colona 

6 V F 90          Membro Colona 

7 X F 67 Membro Colona 

 

TOTAL 

 

7 Entrevistas 

em Valle del 

Castillo 

 F=4 

 

M=3 

 

  Shuar= 2 

 

Colono=5  

TOTAL 

GERAL  

23 entrevistas 

realizadas  

 M= 12 

 

F=9 

  Shuar= 18 

 

Colono= 5 

 

      Percebemos que as três comunidades possuem maior quantidade do sexo 

feminino em relação ao sexo masculino como mostra a (Figura 20). 

 

                   Figura 20 - Relação de sexo por comunidade indígena Shuar. 
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       Na análise percebemos de forma geral, que houve uma diferença das respostas 

dos membros em relação aos líderes das três comunidades, porém todos ressaltam que o 

maior problema que todos possuem é a falta de tratamento de água, sendo este, o causador 

maior da contaminação por enteroparasitoses. Vale a pena destacar a diferença do 

conhecimento dos mais adultos para os mais novos sobre a cultura Shuar e suas 

representações, além de ter perdido o conhecimento sobre mitos/contos sobre os parasitos. 

Foi possível perceber, através das entrevistas e observações em campo, que a situação do 

saneamento básico das comunidades se encontram diferentes e, isso pode ser pela 

comunidade Val del Castillo ser mestiça e as outras comunidades ser apenas Shuar, pois a 

distribuição das residências dos Shuar se encontram mais dispersas  do que a comunidade 

mestiça, portanto dificultando a implementação de uma rede saneamento básico.  

        

4.2.3.3 Doenças, Parasitoses e o Processo de Cura 

 

      Este estudo define a cosmovisão como um conjunto de crenças sobre os 

aspectos fundamentais da realidade que influenciam a percepção, pensamento, 

conhecimento e realização de um indivíduo (Funk, 2001). Para determinar a cosmovisão 

dos participantes, os pesquisadores apresentaram questões sobre sua interpretação de vários 

aspectos do seu mundo físico, no que se refere ao meio ambiente, saúde e cultura. 

      Embora o objetivo principal deste estudo não seja entender a cosmovisão Shuar 

contemporânea, a discussão apresentada representa distintamente as perspectivas dos 

membros da comunidade Shuar que consentiram em participar de nossas entrevistas. As 

perspectivas sobre o mundo são derivadas do conhecimento transferido de geração para 

geração, mas são, também, influenciadas pelo desenvolvimento socioeconômico exterior 

ao grupo, portanto, podem variar de comunidade para comunidade. Além disso, as 

cosmovisões do Shuar de Yunganza podem diferir das comunidades Shuar mais isoladas 

encontradas ao longo da fronteira equatoriano-peruana (Zapata-Rios, Urgiles e Suarez, 

2009). 



95  

 

 

Relacionamento Shuar com a natureza 

       Segundo os participantes, a cosmovisão Shuar está fundamentalmente ligada à 

crença de que objetos inanimados e animados retêm espíritos ou almas que são 

imperceptíveis pelos olhos comuns. Essa ideia foi ilustrada por meio de explicações de 

objetos como água, animais, plantas e a cachoeira. Como observou um homem Shuar:  

Tudo em nosso mundo carrega um significado sagrado, e eu, como 

homem Shuar, sou capaz de interagir com esse significado através de 

minhas tradições. (E.S.I. -D)
18

 

 

       Os Shuar acreditam na alma de um dado objeto, seja ele humano, animal ou 

planta, contém sua força ou poder - uma energia que pode ser transferida ou manipulada 

por meio de ação ritual. Para entender o significado sagrado atribuído à cultura Shuar, os 

pesquisadores perguntaram variações da questão: o que a natureza significa para você, 

como alguém da cultura Shuar? Especificamente, os temas da água, plantas e animais 

foram explorados em relação à saúde e cultura. 

       Os participantes observaram consistentemente a água como o elemento central 

para a vida física e espiritual Shuar, na forma de uma substância consumível, bem como 

um componente da paisagem (cachoeiras e rios). A água é entendida como um recurso 

abundante e renovável para os Shuar, pois o rio Amazonas transporta o maior volume de 

água de qualquer sistema no mundo, respondendo por 20% do total de água transportada 

pelos oceanos pelos rios (Crist, Shultz & Parsons, 2018). No entanto, a realidade da 

poluição causada por mudanças socioeconômicas renomeou a água de ser um elemento 

abundante e puro, para um recurso limitado que deve ser protegido. O surgimento da água 

como um recurso limitado estava em oposição à forma como muitos foram criados nas 

comunidades. Conforme os participantes mais velhos lembraram que tomavam banho e 

                                                      
18

 Ao longo do texto será descrito partes das repostas dos adultos entrevistados e, neste caso, identificado 

como entrevista semiestruturada individual ( E.S.I.) . e depois do (- )a letra correspondente do individuo ( E. 

S. I.- __) 
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bebiam água sem preocupação de doença quando eram crianças. 

       A compreensão da água contaminada como um recurso também influencia a 

percepção Shuar do bem-estar espiritual, já que a água forma os médiuns para a conexão 

espiritual com o mundo físico. Um professor de escola secundária Shuar e líder 

comunitário expressou:  

Tuna [cachoeira] é um lugar sagrado, é assim que o consideramos dentro 

da cosmovisão Shuar. Eles são templos para a oração, como é visto na 

cultura ocidental com catedrais. Para nós, o tunas são as catedrais.(E.S.I-

C) 

 

       Da mesma forma, os rios são considerados lugares sagrados para banhos 

físicos e purificação espiritual, muitas vezes envolvendo rituais que envolvam os dois 

processos juntos. Uma mulher Shuar afirma:  

Sim, Entsza [rio] tem um significado especial para nós ... como lugar para 

se banhar e purificar nossos corpos com a permissão de Tsunki. (E.S.I-A) 

 

 Tsunki, ela explicou, é o espírito que supervisiona todos os corpos de água e deve 

ser pedida permissão antes de entrar através de uma música ritual e da dança. 

       Da mesma forma, plantas, animais e o ambiente em geral estão entrelaçados 

com utilidade prática e significado espiritual. Como Zapata-Rios, Urgiles e Suarez 

observam, a caça é fundamental para a subsistência de pessoas em toda a Amazônia, 

particularmente para as comunidades nativas Shuar (2009). "Mitologicamente", afirma um 

homem shuar,  

Cada animal tem seu simbolismo e seu significado muito sagrado. Por 

exemplo, existem animais que não podem ser comidos. Para nós, eles são 

condores, falcões, águias e corvos. Eles não são sustento para nós.(E.S.I- 

J) 

 

      Os espíritos Shuar, como notamos, estão profundamente ligados à natureza, e 

diferentes criadores e deuses são usados para explicar as origens do homem e dos animais. 

As divindades na cultura Shuar muitas vezes assumem a forma de animais, por exemplo, 
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Pangi, a grande anaconda deus do rio (Harner, 1962). Assim, a conservação de certos 

animais, seja por fonte de alimento ou espiritualidade, é uma prática cultural. As plantas, 

semelhantes aos animais, são fontes primárias de sustento para os Shuar. As mulheres 

tradicionalmente são responsáveis pela manutenção do jardim. De acordo com a crença 

Shuar, como as mulheres cuidam do jardim, elas devem apelar para o espírito feminino 

Nunkui cantando para ela, na esperança de que ela dança no jardim da mulher. Se a mulher 

obtiver o apelo de Nunkui, será uma safra produtiva. Esses laços naturais e espirituais são 

destacados por uma mulher Shuar, como ela explicou: 

A natureza é a nossa casa. Porque dela, da floresta, das árvores, nós 

tiramos força, uma força espiritual que nos enche e é com ela que 

vivemos. Nós a agradamos para vivermos (E.S.I.- L). 

 

Doenças, Parasitoses e o Processo de Cura 

       Como observado pelos participantes do estudo, as doenças transmitidas pela 

água, à disponibilidade de caça e as colheitas mal sucedidas são consequências igualmente 

atribuíveis a transgressões religiosas e à contaminação física. Como tal, a saúde física, na 

cosmovisão Shuar, é profundamente dependente da manutenção do equilíbrio espiritual no 

ambiente. Como um participante declarou:  

Doença, para nós, é a invasão de maus espíritos em nosso lar e 

corpo. Os maus espíritos podem puni-lo, por não respeitá-

los.(E.S.I-I) 

 

       Doenças como a parasitoses, portanto, são doenças da cultura Shuar que 

devem ser consideradas tanto em suas causas físicas quanto espirituais. Iwichin, ou xamã, 

são estimados membros da comunidade e especialistas no tratamento de doenças com essa 

dupla consideração com o uso do conhecimento espiritual, bem como a compreensão das 

plantas nativas.  

         Os Shuar, bem como, a vasta civilização do mundo inteiro, criaram e criam 

um vasto rico conteúdo de mitos para explicar/narrar a historia de sua origem, triunfos, 

guerras, processo de adoecimento, desasastes e comportamento, agindo como ferramenta 
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de comunicação e aprendizagem para comunicar as mais importantes lições de vida.  

        Foi perceptível nas entrevistas a presença do mito sobre os parasitos, sendo 

narrado de formas diferentes pelos entrevistados de faixa etária também diferente, porém  

o mito cotia a mesma mensagem de vida: prevenção da doença. O que torna notável e que 

depois da narrativa da história, todos os entrevistados discutiam e explicava com suas 

palavras o ensinamento/lição daquele mito em questão, sendo mais uma forma de 

transmitir o conhecimento aquele mito, onde ele é reescrito e passado por pessoa a pessoa, 

mas sem perder a sua essência de ensinamentos. No que se refere à parasitose, cada 

entrevistado foi solicitado a compartilhar um mito ou lenda que eles lembraram sobre as 

infecções parasitárias na cultura Shuar.  Abaixo está uma generalização dos elementos 

primários do mito contados: 

 

“Uma jovem shuar costumava se sentar do lado de fora de sua casa e 

moer milho com um martelo para produzir suco para chicha. Ela 

colocava o moedor no chão e sentava ao lado dele enquanto batia no 

milho com o martelo. Um dia, sem perceber, ela se sentou em cima de 

um verme (nambich), emergindo do chão. As vibrações de sua moagem 

despertaram o verme e ele saiu da terra com a ponta apontada, e 

encontrou os genitais da mulher. O verme a penetrou, produzindo 

grande satisfação para a jovem, que ficou muito tempo se divertindo. 

Quando o verme retornou à terra, a mulher cobriu o buraco do qual 

emergiu e entrou em sua casa. A mulher voltou todos os dias para o 

mesmo lugar e sentou-se no mesmo buraco. Ela atingia o milho com 

grande força e logo o verme desejado retornaria. Logo, o verme 

impregnou a mulher e seu estômago inchou. Nove meses depois, nasceu 

um lindo bebê, porém ele tinha um defeito. O bebê só parava de chorar 

a menos que fosse permitido sentar em poças de água, como os vermes. 

A mulher amava muito seu filho e estava feliz. Um dia, ela saiu de casa 

para trabalhar no jardim e pediu a sua mãe para dar banho no seu filho, 

no entanto, avisou-a para não usar água quente - apenas água morna. 

Sua mãe concordou e a jovem saiu de casa. No entanto, a mãe 

desobedeceu a advertência da mulher e banhou a criança em água 

quente. Imediatamente depois de tocar na água, a criança se dissolveu 

em centenas de pequenos vermes que rapidamente desapareceu na terra. 

Ao voltar para casa, a mãe da mulher repreendeu-a por ter sido 

engravidada pelo verme, deu-lhe leite de um wampu para libertá-la do 

horrível espírito de fornicação e proibiu-a de se sentar na terra”. 

 

       Dentro deste mito de origem, existem elementos que informam tanto os riscos 

biológicos para a infecção parasitária quanto o tratamento espiritual para prevenir futuras 
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infecções. A compreensão desses mitos é crítica para o tratamento eficaz dentro da 

cosmovisão Shuar e o sistema de conhecimento que informa o iwishin . 

Os fatores de risco destacados neste mito incluem: 

●        contato epidérmico ou orifício com terra ou água contaminada. 

Os sintomas da infecção destacados neste mito incluem: 

●        abdomen inchado; 

●        possivelmente náusea, dor de estômago, fadiga e outros sinais associados à 

gravidez. 

Abordagens para prevenção e tratamento neste mito incluem: 

●        água fervida; 

●        evitar contato com solo contaminado; 

●        e o uso de plantas medicinais. 

      Notavelmente, o uso da árvore medicinal wampu foi corroborado através das 

entrevistas, como a maioria dos participantes nomeou esta planta quando perguntado 

“Quais plantas são usadas para tratar a infecção parasitária?” Um homem Shuar explicou: 

[Wampu] é uma planta grande, uma árvore. A árvore produz leite quando 

você corta a casca, que você ingeri uma colher dela. Antes de cortar, você 

deve pedir permissão e, sem abusar dela, você corta [a árvore] usando um 

facão, e então o leite escorrerá. (E.S.I –F) 

  

      Wampu, ou ficus cf. gomeleira, é um tratamento conhecido para diarreia e 

amebíase (Pohle & Reinhardt, 2004). A seiva do wampu é ingerida por via oral e, às vezes, 

usada de acordo com os participantes, quando apresentam dores de estômago ou suspeitam 

de parasitas.  

       É indiscutível a importância do ensino oral, a transmissão de conhecimento, a 

classificação de plantas, etc e, são elementos básicos que sobreviveram de geração a 

geração nessas comunidades até os dias atuais. Não há dúvida de que a medicina empírica 
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baseada em plantas exerceu e exerce um grande impacto sobre os conhecimentos e práticas  

dos Shuar e tudo baseado na virtude benéfica de plantas, fornecendo substâncias que 

favoreçam a saúde, e que por anos exerceu o papel de tratamento e cura de infecções 

parasitárias. 

3° etapa: B - Georeferenciamento das comunidades e captação e distribuição d‟água. 

 

      As comunidades indígenas (Figura 21) possuem situação do saneamento básico 

diferentes em vários aspectos. A comunidade de Valle del Castillo é a única comunidade 

que apresenta a partir do ano de 2016 um tratamento de esgoto ( Figura 22 ) e o mesmo é 

liberado no rio de Yungatza que fica próximo, porém este rio é oriundo de Linóm que 

apresenta alto grau de contaminação por esgoto. A mesma comunidade de Valle del 

Castillo não apresenta tratamento de água, apenas vários tanques de armazenamento e 

“tratamento” da água em tempo irregular com cloro e filtros de malha de metal, que ao 

passar do tempo estão sendo enferrujados. Já a comunidade de Miguel Chiriap não 

apresenta nenhum tipo de “tratamento” de água e esgoto, sendo presente apenas tubulação 

diretamente do alto da cachoeira para suas residências. 

 

Figura 21 - Distribuição da localização das comunidades Valle del Castillo, Miguel 

Chiriap e Metzankim, presentes em Yungantza. 
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  Fonte: Dados produzido pelo autor 
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Figura 22: Tratamento de esgoto da comunidade Valle del Castillo 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

       Foi possível realizar o georeferenciamento da captação de água (Toma
19

) e o 

seu percurso de tubulação na comunidade de Metzankim (Figura 23). Ao longo desse 

percurso é distribuído cerca de nove tanques de “filtração/tratamento” d‟água, porém este 

tratamento como relatado pelos indivíduos nas entrevistas e pela observação de campo é 

realizada apenas com uma malha de metal para reter materiais orgânicos, não sendo 

eficiente no tratamento químico da água. Além disso, eles relatam a presença de 

“ganados”
20

  (Figura 24) que podem vim a contaminar a água com suas fezes ( coliformes 

fecais). Porém não podemos afirmar tal processo devido à falta de análise de água nos 

locais em que estão presentes os gados e o percurso da água abaixo. Foi possível realizar 

este processo somente na comunidade de Metzankim, devido à articulação maior dos 

membros da comunidade e pela Líder da junta de água, que estava preocupada com atual 

situação. A mesma relata, um problema rotineiro que, quando chove toda a comunidade 

fica sem água em suas casa, pois a tubulação enche de ar onde impede a decida da água até 

as residências. 

                                                      
19

 Palavra usada pelas comunidades para o local de captação d‟água. 
20

 Referente a criação de gados 
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         Figura 23- Distribuição da captação de água na comunidade de Metzankim. 

 

               Fonte: Dados produzido pelo autor 

 

Figura 24- Demonstração da criação de gado (ganado) na proximidade dos tanques de 

água na comunidade de Metzankim. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       Constatou-se que o conhecimento dos alunos entrevistados sobre as doenças 

parasitárias e os cuidados que devem ter com a prevenção foram considerados gerais, o 

que, possivelmente, um dos fatores se deve a faixa etária das crianças. Esse fato 

demonstrou a necessidade de maior atenção por parte dos professores, da escola com 

relação às doenças em questão e também pelos órgãos competentes da região. 

Por todas as comunidades indígenas Shuar serem banhado por rios e por não 

possuírem tratamento de água e rede de esgoto, se faz urgente que as escolas e a Secretária 

de Saúde busquem medidas para melhoria do ensino em saúde e melhoria da estrutura das 

comunidades para que possa diminuir o número de infecções por parasitos.  A mudança do 

ensino promoverá ações concretas para a melhoria na qualidade de vida desses alunos, das 

respectivas famílias e nas comunidades, já que os estudantes podem ser transformados em 

agentes ativos e transformadores do meio onde vivem, concomitante ao investimento do 

governo, oferecendo saneamento básico. 

       Evidenciou-se ser possível desenvolver atividades lúdicas direcionadas para o 

ensino de temas ligados a educação em saúde de forma divertida e criativa. O uso das 

atividades lúdicas promoveu junto aos alunos o desenvolvimento de um processo cognitivo 

que favoreceu a aquisição do conhecimento e aprendizagem  significativa. Isto foi possível 

perceber na segunda coleta a campo onde os alunos apresentaram atitudes coerentes com as 

práticas realizadas que perpetuou depois de seis meses. 

       Mudanças nas metodologias usadas em sala de aula podem ser de grande valia 

para tratar de temas relacionados à saúde ainda bastante negligenciados, como as doenças 

parasitárias intestinais em áreas de prevalência como a abordada nessa pesquisa. Além 

disso, abordagens dinâmicas em direção à saúde preventiva também devem ser adotadas 

por profissionais de saúde locais que sejam fundamentados em conhecimento cultural, não 

apenas em conhecimento médico ocidental. 

       Conclui-se que existe uma grande necessidade de ampliar a compreensão do 

importante papel dos docentes, da escola e da família na formação das atitudes e 

comportamentos do aluno, visando à aquisição de hábitos saudáveis e a melhoria da 

qualidade de vida, sendo assim imprescindível a discussão sobre a formação dos docentes 

junto aos temas da Educação em Saúde. Foi possível também refletir sobre quais ações 
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podem ser desenvolvidas para melhorar a atuação do professor na educação de base, 

introduzindo assim benefícios para os educandos e a comunidade escolar em geral. Além 

das ações em saúde é necessário que haja a implementação de públicas pulicas eficientes, 

obras sanitárias e melhoramento das condições econômicas da população. 

      Esta pesquisa de dissertação procurou compreender os aspectos sócio-

ambientais e culturais das comunidades indígenas Shuar que podem ter influenciar na 

ocorrência de infecções parasitárias e podemos afirma que a cultura local não é uma causa 

das infecções, como foi sugerido por alguns não-nativos profissionais de saúde na 

entrevista. A partir das entrevistas e observação, a causa central para maior incidência de 

infecção parasitária são as mudanças socioeconômicas dentro e em torno dessas 

comunidades, tais como: a implementação de minas próximas às comunidades; 

contaminação subsequente de seus rios e lençóis freáticos; construção da rodovia cortando 

terra comunitária; e a introdução da criação de gado no planalto comunitário. 

      Vale a pena notar, também, que os hábitos rotineiros nas comunidades Shuar, 

como andar descalço, brincar em terra e beber água de fontes naturais, também não são 

causas de infecção, e simplesmente concentrar-se em mudar esses hábitos não reduz o risco 

de infecções sem abordar as causas sistêmicas. 

       Como ficou evidente nos dados sobre cosmovisão Shuar, a compreensão dos 

riscos ambientais, os sintomas da infecção, as abordagens em direção à prevenção e ao 

tratamento efetivo já existiam no conhecimento cultural. Este estudo argumenta que uma 

maior integração de conhecimento cultural na educação preventiva reduziria a incidência 

de infecção, alavancando a compreensão local das doenças parasitárias.  

Além disso, a criação de atividades, materiais de aprendizagem guiadas por uma 

abordagem de métodos de mistos/contos de estratégias de saúde pública ocidentalizadas e 

sistemas de conhecimento indígenas resultará em esforços de prevenção dinâmicos e 

eficazes. A chave para a criação dessa abordagem mista é um diálogo equitativo entre 

profissionais de saúde locais, professores e líderes comunitários com conhecimento da 

cosmovisão Shuar. Um exemplo de tal material pode ser a adaptação do mito shuar de 

nambich e da jovem, encontrado nesse texto na página 78, como de vários outros mitos 

presentes na cultura Shuar. 

       Espera-se que os resultados encontrados nesta pesquisa possibilitem uma maior 

visibilidade à situação de injustiça social e ambiental diagnosticada, determinada pela 

ausência do estado nas provisões sociais básicas.  
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       Os resultados gerados nesta pesquisa devem ser utilizados como subsídio para 

planejamento, implementação e avaliação de políticas sociais necessárias à garantia da 

proteção e promoção à saúde, bem-estar e qualidade de vida das comunidades indígenas 

Shuar. Também, é necessário o desenvolvimento de novas pesquisas para aprofundar a 

compreensão dos fatores de risco associados às parasitoses intestinais nas outras 

populações tradicionais assentadas no território de Yungantza, possibilitando uma maior 

eficácia das medidas de controle.  

       Nesse sentido, poderemos propor alternativas que visem melhorar a qualidade 

de vida da população Shuar como, por exemplo, análise da água e do solo, bem como, dos 

ambientes coletivos, análise fecal de todos os moradores, relatórios técnicos de saneamento 

básico e fator de qualidade ambiental, para assim, termos medidas de prevenção definitivas 

que possam melhorar a qualidade de vida de toda população das três comunidades 

indígenas Shuar. 
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APÊNDICE A 
 

 Roteiro para entrevistas semiestruturada coletiva nas Escolas das três comunidades 

Indígenas 

 

 

 

 

 

Perguntas utilizadas para a entrevista semiestruturada coletiva  

 

1. Vocês sabem, conhecem o que são parasitos? 

2. Vocês sabem o tamanho deles? 

3. Vocês sabem onde vivem ou aonde encontramos os parasitos/vermes? 

4. Onde mais podemos encontrar os parasitos? 

5. Onde os parasitas ficam no nosso corpo? 

6. O que devemos fazer para não pegar/adquirir parasitas?  

7. O que sentimos quando temos parasitas em nosso corpo? 

8. Podemos beber água do rio? 

9. Podemos fazer nossas necessidades (coco e xixi) no rio ou perto rio? 

10. E na terra?  

11. Quando ficamos doentes com parasita o que devemos fazer? 

12. O que devemos fazer com os alimentos que comemos? 
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APÊNDICE C 

 

Roteiro da entrevista semiestruturada individual e aspectos a serem observados 

nas comunidades 

 

TEMA: 

Cosmovisão  

 Cultura 

Ambiente 

Sociedade  

PERGUNTAS/ QUESTIONAMENTOS/ INDAGAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca das doenças parasitárias  

 

- Representação do rio / cachoeira  

- Representação da natureza 

- Representação dos animais e plantas 

- Representação do que é saúde  

-Representação do que é doença 

- Representação da água 

- Quando iniciou as doenças parasitárias 

- Como é a preferencia do tratamento local ( cultural) ou da medicina ocidental 

- O que significa a falta do tratamento de água e esgoto 

- O que é feito com o resíduo solido ( lixo) 

- Como é passado o conhecimento dos tratamentos das plantas medicinais 

- Existe pajé? Curandeiros? Feiticeiros? 

- Significado na língua shuar sobre os parasitos/ doenças parasitarias 

- Como relacionam a doenças parasitárias em suas comunidades 

- Como é feito o tratamento de doenças parasitarias 

- Quais ervas utilizam para tratar tais doenças 

- Como fazem os preparados 

-Quais doenças parasitarias acometidas em sua comunidade 

- Processo de mineração afeta a qualidade de vida e acarreta doenças parasitarias 

- Processo de criação de gado afeta na qualidade de vida em  relação as doenças parasitarias 

- Onde realizam as necessidades fisiológicas 

- Existe algum mito que fala sobre doenças parasitárias 
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APRESENTAÇÃO 
  

  Esta cartilha foi elaborada por Kamila 

Freitas do mestrado interdisciplinar Saúde, 

Sociedade e Ambiente (SaSA) da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM em Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 

juntamente com a parceria de Pablo Sanchez do 

programa Ozanam da Universidade St. Johns de 

Nova York dos Estados Unidos da América. Há 

seis anos já vem sendo realizado trabalhos de 

cunho sociocultural em comunidades indígenas 

Shuar do Cantão de Limón Indanza, província de 

Morona Santiago, Equador pela Universidade St. 

Johns. O objetivo dessa parceria é promover a 

interculturalidade, diferentes saberes, reforçando a 

ligação entre os países como Brasil, Estados 

Unidos e Equador.  
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       A partir do primeiro semestre de 2017, a 

parceria entre os países (Brasil, Estados Unidos 

da América e Equador) se tornou efetiva a partir 

dos trabalhos de pesquisa de dissertação sobre a 

cosmovisão das comunidades indígenas Shuar a 

cerca das doenças parasitárias.  E como parte do 

produto final da dissertação foi feita a presente 

cartilha. Nesta, estão todas as atividades lúdicas 

que foram realizadas em ambiente escolar para 

crianças na faixa etária de seis e treze anos nas 

três comunidades Indígenas Shuar Equatorianas 

(Valle del Castillo, Miguel Chiriap e 

Metzamkim) pertencentes ao Cantão de Limão 

Indanza, Morana Santiago, Equador. A cartilha 

será distribuída para os docentes das 

comunidades indígenas e para todos os 

programas participantes, com ideias de 

atividades lúdicas de orientações pedagógicas 
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para que os professores tenham alternativas as 

suas práticas em sala de aula sobre doenças 

parasitárias. 

          Cientes das dificuldades enfrentadas pelos 

professores em desenvolver atividades alternativas 

de ensino na área de ciências naturais com ênfase 

em saúde pública - doenças parasitárias, nosso 

desafio foi demostrar aos professores, do ensino 

básico, várias possibilidades de ensino-

aprendizagem por meio de atividades lúdicas e, 

também, demonstrar o envolvimento das crianças 

com tais metodologias lúdicas em favor de uma 

aprendizagem significativa e contextualizada. 

           Esta cartilha é dividida em cinco tópicos: 1) 

Apresentação; 2) Oportunidades e desafios das 

atividades lúdicas; 3) Algumas dicas importantes; 

4) Metodologias alternativas; 5) Conclusão. 

Objetivo principal é elaborar, confeccionar, 
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praticar, avaliar e divulgar as atividades didáticas 

que auxiliem na compreensão e aprendizagem do 

conteúdo de ciências da natureza com ênfase em 

doenças parasitárias. Esperamos contribuir para a 

promoção da saúde coletiva, fortalecer práticas 

saudáveis, reconhecimento dos meios de 

transmissão das doenças parasitárias. O respeito à 

diversidade sociocultural indígena, a valorizando 

modo de ser e de viver deste povo é muito 

importante para estabelecer um diálogo entre 

conhecimento cientifico e conhecimento tradicional 

indígena . 

        Para o professor (a), da disciplina de 

ciências naturais ou outras, que deseja se 

aventurar em metodologias didáticas lúdicas 

sobre ciências naturais - com ênfase em saúde 

pública - doenças parasitoses, esperamos que 

essa cartilha auxilie de forma complementer a 
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condução de atividades interdisciplinares e 

debates das mesmas, produzindo novos 

conhecimentos, saberes e comportamentos. 

        Professor, gostaríamos de lembrar que todas 

estas atividades poderão estimular e desenvolver 

várias habilidades necessárias para o 

desenvolvimento do aluno, como por exemplo, a 

oralidade, leitura, escrita, socialização, memória, 

percepções auditivas e visuais, dentre outras. 
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    Estimado professor (a), 

       Como você já sabe, muitas são as 

vantagens em se utilizar metodologias 

alternativas em sala de aula, pois elas 

constituem uma importante estratégia no ensino-

aprendizagem de várias disciplinas, bem como 

no ensino das ciências naturais e saúde pública.  

          A utilização de metodologias lúdicas nos 

dá condições de explorar diversos conteúdos 

interdisciplinares, além de proporcionar 

motivação aos alunos por meio do contato direto  

II - Oportunidades e desafios 

das atividades lúdicas 
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com outros meios de ensino, facilitando assim, 

uma melhor compreensão das ciências naturais 

abordadas em sala de aula. 

           Naturalmente, deve se ter em mente que 

atividades lúdicas não são apenas, simplesmente 

jogos, brincadeiras, mas sim, uma oportunidade do 

aluno interagir efetivamente com a construção do 

conhecimento tornando a aprendizagem 

significativa.  Para que as atividades sejam viáveis 

e bem-sucedidas, é exigido ao docente muito 

empenho no trabalho de seu planejamento ao 

analisar os custos envolvidos, tempo necessário, 

recursos  didáticos, elaboração, discussão do roteiro 

e questões lógicas sobre o tema     trabalhado. 
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      É necessário que a cada finalização das 

atividades o docente seja capaz de ter o retorno dos 

alunos quanto ao aproveitamento das atividades, 

para que posteriormente, caso seja necessário, 

realizar uma retomada respeitando os níveis de 

desempenho dos alunos.  

Com esta cartilha, pretendemos auxiliá-los 

oferecendo dicas de atividades lúdicas na área de 

ciências naturais e saúde pública que poderão 

conter no seu planejamento, execução e com 

sugestão de debate em sala de aula, na 

expectativa de que os benefícios superem os 

desafios entre alunos e professores, tanto durante, 

quanto após as atividades. 
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É recomendado caro professor, no seu papel de 

transmissor/mediador do conhecimento, estimular 

que o ensino seja feito de forma construtiva, ativa e 

dinâmica, para proporcionar que o aluno torne-se 

agente do seu próprio conhecimento, e que o mesmo 

possa buscar, investigar e associar o tema trabalhado 

em sala de aula com sua realidade. Assim, será 

possível desenvolver um conhecimento significativo   

com bases sólidas onde o aluno se torna investigador 

da própria realidade. 
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 Pela prática interdisciplinar é possível envolver 

vários educadores, os quais podem dialogar entre si, 

revendo conceitos acerca do tema trabalhado, isto é, 

planejando coletivamente e com determinadas 

situações pedagógicas que visem à totalidade do 

conhecimento. 

 É importante planejar com antecedência as 

atividades a serem trabalhadas e obter todo o 

material necessário para a realização das mesmas. 

 Utilize sempre o material disponível em sua 

comunidade para a realização das atividades/jogos. 

 

III - Algumas dicas importantes 
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 Por meio da prática dos jogos é possível 

relacionar diferentes áreas do conhecimento em 

torno de uma mesma temática. 

  Por serem atividades dinâmicas e que retratam 

hábitos saudáveis é importante que o docente seja 

capaz de interligar, de forma interdisciplinar, as 

atitudes corriqueiras as da realidade dos sujeitos 

(alunos), com atenção a vulnerabilidade que a 

comunidade se encontra.  

 É importante que se adeque as metodologias 

lúdicas as necessidades dos educandos, com 

métodos mais ativos que contribuem para o 

desenvolvimento de diversas formas de construção 

do ensino-aprendizagem. 
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 As atividades de ensino que questiona e indaga é 

imprescindível para uma educação que gera 

mudança de significados da própria realidade. 

 As atividades lúdicas proporcionam satisfação 

para quem ensina e para os que aprendem, 

oferecendo assim um ambiente motivador que 

desperta a participação ativa durante a aula, 

possibilitando o desenvolvimento de condutas e 

habilidades significativas.   

 

   

 

 



17 
 

 

 

 

 

        Neste tópico apresentaremos sete alternativas de 

metodologias diferentes de dinâmicas e atividades 

lúdicas, que você professor, poderá ter como apoio 

pedagógico e que poderá ser trabalhado em sala de 

aula com a temática de ciências naturais com ênfase 

em saúde pública - doenças parasitárias 

(enteroparasitoses). 

          Abaixo encontra-se a sequência das atividades 

lúdicas, que você professor, poderá utilizar em sala de 

aula escolhendo algumas atividades ou seguindo esta 

sequência. 

 

IV- Metodologias 

alternativas 
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Ciclo de 

transmissão 

 

Hábitos de 

prevenção 

Jogo da 

Memória 

 

Dinâmica de 

higienização 

das mãos 

Dinâmica do 

que não se vê 

 

Oficina de 

Desenhos 

 

Jogo da 

Forca 

 

 

Dinâmica do 

que não se vê 

Dinâmica de 

higienização 

das mãos 
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Introdução  

Para o desenvolvimento deste conteúdo é necessário despertar nas 

crianças habilidades tais como memória, leitura, oralidade, atenção e 

conscientização de práticas de bons hábitos de saúde. A dinâmica 

apresentará um ciclo de contaminação/transmissão geral de doenças 

parasitárias utilizando uma didática de metodologia lúdica que contribuirá 

e enriquecerá o desenvolvimento intelectual e social da criança. 

 O aluno ao participar das atividades lúdicas aprende brincando, de forma 

natural, onde ao atribuir significados aos objetos e as relações que as 

cercam, faz com que o simples ato de brincar permita essa 

associação/relação e torne- as significativas ao seu cotidiano.  

O professor poderá utilizar esta dinâmica como reforço do conteúdo já 

ministrado ou poderá introduzir o tema em estudo. Colocá-la em prática 

irá demonstrar, de forma geral, em uma linguagem adequada, os passos de 

contaminação das doenças parasitárias em crianças indígenas. Esta prática 

levará os alunos a uma reflexão sobre as suas atitudes/práticas comuns em 

suas realidades. 

A introdução de educação em saúde no âmbito escolar sobre 

contaminação por enteroparasitas é capaz de proporcionar o conhecimento 

contextualizado junto a todos envolvidos, no qual inclui os próprios 

alunos, professores, pais de alunos e toda a equipe escolar visando uma 

melhor aplicabilidade dentro do contexto de vivência, resultando assim, 

em possíveis mudanças de hábitos e na redução das infecções parasitárias 

nas comunidades Indígenas Shuar. 
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Fonte: www.diaadiaeducacao.pr.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O molde pode ser colorido, ou ser colado em 

folhas de EVA (Etil, Vinil, Acetato) ou 

cartolina. Para tornar o material mais durável é 

recomendado que cubra todas as partes do 

molde com papel colante ou fita durex larga, 

deixando assim o material livre de sujeira e a 

prova d’água. 

 

Figura 1: Ciclo geral de contaminação de doenças parasitárias 

Material 

Para a realização desta dinâmica no projeto, foi 

utilizado um banner e fichas com informações a 

serem colocadas nos seus respectivos locais 

(imagens) explicando a ordem correta do ciclo 

de contaminação geral (Figura 1). Foi 

apresentado este ciclo de contaminação simples 

devido à faixa etária presente nas escolas serem 

de 5 a 13 anos, que ainda não possuem em seu 

plano pedagógico temas mais específicos 

relacionados ao ciclo de contaminação.  

 

Com o auxílio de uma tesoura recorte o molde 

de número 1- A da dinâmica (Apêndice 1), 

contido no final dessa cartilha, e cole-o em um 

papel cartão para o mesmo ficar com aspecto 

mais resistente, ou em outro material presente 

em sua comunidade, que possa deixar o molde 

mais firme. Assim feito, faça o mesmo com as 

outras partes do molde 1- B que compreende as 

partes das fichas de explicação do ciclo de 

contaminação. 

Material utilizado 

- Molde N° 1 (A e B) 

- Papel cartão 

- Canetinhas coloridas, folha de EVA 

ou cartolina colorida 

- Tesoura 

- Cola 

- Durex largo ou papel colante 

 

Dinâmica da atividade 

Nesta dinâmica, é recomendado que o professor  

disponha os alunos assentados em roda, no 

chão, onde o banner estará disposto ao centro e, 

virado para baixo, estará as fichas com as 

informações de todas as etapas do ciclo de 

contaminação. Cada aluno retirará uma ficha, 

lendo-a em voz alta e colocando-a em seu 

respectivo local no banner, que conterá as 

informações corretas referentes ao ciclo de 

contaminação através das imagens. 
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Você sabia?  

 

Alguns dos parasitas intestinais têm 

seu ciclo biológico intimamente 

relacionado com a qualidade da água 

oferecida, enquanto outros com esgoto 

sanitário e a eliminação de resíduos 

sólidos no ambiente. (BRASIL, 2004). 

 

Assim, a cada retirada da ficha o professor 

conduzirá indagações sobre o que a ficha disse, 

associando as imagens contidas no banner e 

fazer uma argumentação sobre as práticas 

realizadas no dia a dia de cada aluno. Para os 

alunos mais novos que não possuem a 

habilidade de leitura, outro aluno poderá 

voluntariamente ler as fichas. 

 

 

 

 

Conclusão  

- Percepção Visual; 

- Percepção Auditiva; 

- Atenção; 

- Pensamento Crítico; 

- Memória; 

- Oralidade; 

- Capacidade de observar 

- Aquisição de linguagem/leitura 

- Socialização 

- Sequencia 

- Associação (relação conhecimento x 

cotidiano); 

- Conclusão.   

 

Habilidades a serem exploradas 

Espera-se que os alunos, ao final desta 

dinâmica, se conscientizem dos seus próprios 

atos do seu cotidiano e, assim, possam interferir 

no processo saúde- doença e que saibam 

compreender os processos que levam 

contaminação elas enteroparasitoses para assim, 

prevenir e evitar a propagação dessas doenças 

em suas comunidades. 
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Grande roda para iniciar as atividades educativas na 

comunidade de Miguel Chiriap. 

Explicação 

da dinâmica 

“ciclo de 

contaminaçã

o” na 

comunidade 

de Miguel 

Chiriap. 

 Casa típica da comunidade do Alto Metzankim. 

 Hora do intervalo 

escolar , a alegria e 

diversão estão 

presentes na 

comunidade de 

Metzankim. 
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A educação em saúde é uma medida profilática efetiva no que se refere 

à prevenção de parasitoses intestinais ou enteroparasitoses. A profilaxia 

é a área da saúde que atua sobre os fatores de prevenção de doenças em 

níveis populacionais. São medidas que devem ser tomadas para conter 

a inserção de doenças e/ou controlar para que essas doenças não se 

disseminem e se torne mais um problema de saúde pública.  

É importante lembrar que as principais medidas de prevenção das 

doenças parasitárias, principalmente as enteroparasitoses, são aquelas 

relacionadas à higiene pessoal e a dos alimentos.  Os atos mais simples 

de lavar as mãos com sabão em água corrente, não andar descalços em 

ambiente insalubres, ferver a água para beber e lavar os alimentos antes 

de consumi-los, são pequenas práticas que já previne boa parte das 

parasitoses intestinais em toda a população. Essas práticas devem ser 

rotineiras e consistentes, pois elas atuam na eliminação dos micro-

organismos patogênicos. 

As enteroparasitoses que são aquelas que têm o agente causador da 

doença os helmintos ou protozoários que nos quais tenham pelo menos 

uma fase de seu ciclo evolutivo localizado no aparelho digestivo 

humano e podem causar vários tipos de enfermidades. Essas doenças 

são indicadoras que evidenciam as condições de higiene, saúde e 

saneamento básico que a população está sendo exposta.  

 Essas doenças podem ser prevenidas com a melhoria do acesso a água 

potável, com intervenções de educação em saúde e medidas sanitárias, 

sendo a escola um local ideal para tais práticas de prevenção.  

O professor no seu papel de educador, mediador do conhecimento deve 

levar os alunos a refletirem sobre suas atitudes do cotidiano que podem 

ser capazes de prevenir as doenças intestinais.  

 

 
 

Introdução  
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Fonte: https://djalmasantos.wordpress.com/page/21/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material utilizado 

- Molde N° 2 (A e B) 

- Papel cartão 

- Canetinhas coloridas ou folha de 

EVA ou cartolinas coloridas 

- Tesoura 

- Cola 

- Durex largo ou papel colante 

Esta dinâmica poderá ser realizada dispondo os 

alunos assentados em roda onde o banner estará 

disposto no centro e, virado para baixo, 

contendo fichas com as informações de cada 

hábito de prevenção. Cada aluno retirará uma 

ficha (molde 2- B), lendo-a em voz alta e 

colocando-a em seu respectivo local no banner, 

que conterá as informações correspondentes 

aos hábitos preventivos básicos de doenças 

parasitárias na forma de imagens. 

 

 

Material 

Para a realização desta dinâmica foi utilizado 

um banner contendo apenas imagens com a 

demonstração de vários hábitos saudáveis de 

prevenção e fichas contendo informações a 

serem colocadas no seu devido local explicando 

as formas correspondentes de todas as imagens, 

como mostra na figura 2 a baixo.  

 
Dinâmica da atividade  

O material utilizado para a dinâmica de hábitos 

de prevenção está disponível no final dessa 

cartilha (apêndice 2 ) com o molde de número 2 

(A e B) e o mesmo poderá ser incrementado 

utilizando materiais disponíveis em sua 

comunidade, usando sua criatividade ou com as 

possíveis sugestões de materiais citados abaixo. 

 

Figura  2:  Quadro  de práticas de hábitos saudáveis de prevenção 

de doenças parasitarias.  

A forma lúdica que é uma metodologia de 

ensino capaz de motivar a construção 

significativa do conhecimento é uma 

importante forma didática que o professor pode 

utilizar para desafiar e instigar a criatividade 

dos alunos no processo ensino – aprendizagem.  

Os jogos pedagógicos são excelentes recursos 

de que o professor pode utilizar para aplicar as 

situações da realidade do aluno levando estes a 

investigar, diagnosticar, argumentar, avaliar e 

concluir.  
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Entre as faixas etárias mais afetadas por 

doenças parasitárias dentro das 

comunidades indígenas estão as crianças, 

devido a hábitos inadequados de higiene e 

também porque não apresentam uma 

resposta imune bem estabelecida para 

combater esses parasitas. (ROSA et al., 

2009). 

 

Você sabia?  

- Percepção Visual 

- Percepção Auditiva 

- Atenção 

- Observação 

- Pensamento Critico 

- Memória 

- Capacidade de observar 

- Socialização; 

- Aquisição de linguagem/Leitura 

- Aquisição de vocabulário 

- Compreensão/conscientização 

- Conclusão 

 

Conclusão  

Caro professor, a ideia da contextualização requer 

a intervenção do aluno em todo o processo de 

aprendizagem estabelecendo sempre analogias 

entre o conteúdo da educação formal ministrado,   

o cotidiano do educando, tornando, a 

aprendizagem significativas e duradouras. 

 

 

É recomendado quando o aluno ler as fichas 

de explicação das práticas de prevenção, que 

o professor esteja ali sempre para indagá-lo 

sobre sua prática no cotidiano e de seus 

familiares para que o próprio aluno seja capaz 

de reformular seu conhecimento através do 

pensamento crítico “jogando” e “brincando” 

nesta dinâmica de práticas de prevenção.  

 

 

 

 

 

Habilidades a serem exploradas 
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Atividade  

educativa 

realizada  na 

comunidade de 

Metzankim 

Atividade  

realizada  na 

comunidade de 

Metzankim 

 

Pesquisadora 

demostra a fruta 

popular da região 

e muito apreciada 

pelos povos 

indígenas   

Pesquisadora 

conhecendo os 

petroglifos da 

comunidade de 

Valle del Castillo 
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A higienização das mãos é uma prática de medida simples que pode 

diminuir a contaminação de enteroparasitoses em toda a faixa etária 

da população, bem como manter sempre aparadas as unhas, pois este 

simples ato evita acúmulo de sujeira e consequentemente a 

contaminação por parasitas. Mas, mesmo estas serem consideradas 

ações isoladas, apresentam uma grande importância no controle de 

infecções em serviços de saúde. 

As mãos são um veículo muito eficiente para a transmissão e 

disseminação de infecções e a nossa pele é um reservatório de 

diversos micro-organismos. Por isso, hábitos de higienização das 

mãos com frequência, antes e depois de manipular os alimentos e ao 

usar o sanitário, são cada vez mais fundamentais e primordiais para 

evitar a contaminação e infecções parasitárias pelo mecanismo fecal- 

oral. Estas ações são as melhores maneiras de evitar que os 

minúsculos ovos e cistos de parasitas se alojam nas mãos e unhas 

disseminando a doença entre outras pessoas. 

Os bons hábitos e a aprendizagem começam desde cedo, 

especialmente quando são transmitidos para crianças e reforçados 

pelos familiares. Na escola cabe ao professor usufruir de várias 

opções de metodologias lúdicas de prevenção e sempre reforçar com 

práticas que despertem nos alunos a conscientização de hábitos 

saudáveis de saúde para uma melhor qualidade de vida, assim,  cabe 

aos pais incentivar, cobrar e ser aliado nesse processo de ensino – 

aprendizagem. 

   

 

 

Introdução  
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Fonte: http://giardiase.blogspot.com.br/2012/10/ja-lavou-suas- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material utilizado 

- Molde N° 3 (A e B) 
- Papel cartão 
- Canetinhas coloridas, folha de EVA ou 
cartolina colorida 
- Tesoura 
- Cola 
- Durex largo ou papel colante 
- Tinta Guache colorida 
- Água e sabão. 

Dinâmica da atividade 

Foi realizado no projeto com o auxilio de 

um banner demostrando através de imagens 

os sete passos de higienização das mãos e 

fichas contendo as informações transcritas 

que, posteriormente, foram colocadas 

abaixo de seus respectivos locais, como 

mostra a figura a baixo.  

Na primeira etapa desta dinâmica é utilizado de 

forma teórico-prática o banner com a 

demonstração dos sete passos da lavagem das 

mãos. Cada aluno irá retirar uma ficha com 

informações que devem ser correspondente a 

imagem contida no banner.  Terminando de 

conhecer todos os passos, o professor poderá 

sugerir a formação de uma grande meia lua onde 

os alunos poderão praticar todos os passos de 

forma a entender e memorizar a sequência de 

lavagem em um aspecto lúdico.  

Material 

Para esta dinâmica é necessário que recorte o 

molde de número 3 (A e B) no final da cartilha 

(apêndice 3) contendo os sete passos em 

imagem e as fichas com as informações 

transcritas. Assim cole-os em um papel cartão 

ou qualquer outra material de aspecto resistente 

e, se achar necessário coloram os desenhos ou 

cole folhas de EVA ou cartolina colorida para o 

mesmo ficar atrativo aos olhos dos alunos. 

Figura 3: Demonstração dos sete passos de lavagem das mãos.  

Depois disso, para a segunda etapa desta 

dinâmica, utiliza-se tintas guaches, tinta de 

urucum ou argilas, presente em sua 

comunidade, para representar as “sujeiras” que 

possam estar nas mãos dos alunos para 

posteriormente colocar em prática toda a 

limpeza das mãos utilizando os sete passos 

com água e sabão. 
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- Percepção Visual 

- Percepção Auditiva 

- Atenção 

- Observação 

- Pensamento Critico 

- Memória 

- Capacidade de observar 

- Socialização; 

- Aquisição de linguagem/Leitura 

- Aquisição de vocabulário 

- Compreensão/conscientização 

- Conclusão 

 

Conclusão  

Partindo para a segunda etapa, tornando a dinâmica 

mais divertida, é recomendado que o professor 

utilize a seguintes estratégias: pinte com a tinta de 

várias cores ou com urucum as mãos dos alunos, 

demostrando a “sujeira” contida nas mãos, assim 

os alunos podem praticar todos os passos de 

lavagem das mãos com água e sabão. Para a 

finalização dessa dinâmica, é importante que se 

faça discursão de hábitos de higiene. 

Em relação prática desenvolvida, poderá o 

professor utilizar critérios para verificação da 

limpeza das mãos, que podem ao final desta, os 

alunos que tiverem ainda com as mãos sujas, 

pagarem prendas.  

 

Critérios de verificação da limpeza: 

- Mãos bem higienizadas: quando o aluno pudesse 

remover todo o conteúdo de tinta; 

- Mãos parcialmente higienizadas: quando o aluno 

deixou traços de tinta entre os dedos ou em alguma 

parte das mãos; 

- Mãos mal higienizadas: quando o aluno deixou 

traços de tinta em várias partes das mãos. 

 

Habilidades a serem exploradas 

Os enteroparasitas colaboram para 
agravar os quadros de desnutrição e 

diminuir o desenvolvimento físico e o 
desempenho escolar das crianças 

(BRIDGES et al., 2001) 

Você sabia?  

Caro professor, a prática se torna eficaz 

quando é transmitida e vivenciada nos 

aspectos de sua realidade. Os alunos ao 

interagirem entre si, vivenciando situações, 

manifestando questionamentos, criando e 

obedecendo estratégias gera construção de 

novos conhecimentos e de desenvolvimento 

motores, cognitivos, afetivos e sociais na 

escola e consequentemente fora dela. Logo, o 

aluno será produtor do seu próprio 

conhecimento. 
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Alunos e 

professor 

participando 

da dinâmica de 

lavagem das 

mãos contendo 

os 7 passos de 

higienização 

das mãos em 

Metzamkim. 

Alunos 

esperando na fila 

para praticar os 

7 passos de 

lavagem das 

mãos e receber a 

tinta  na 

comunidade 

Valle del Castillo. 

Alunos 

praticando os 7 

passos de 

lavagem das 

mãos na 

comunidade  

Valle del 

Castillo. 

Alunos demostrando as “mãos sujas ” de tinta guache 

para posteriormente praticar os 7 passos de lavagem 

das mãos  na comunidade  Miguel Chiriap. 
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Curso de 
culinária na 

comunidade de 
Metzakim. 

Local de 
tratamento de 

esgoto 
comunidade 
de Valle del  

Castillo 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

As enteroparasitoses são doenças de grande importância mundial e 

constituem um grave problema de saúde pública. Tais doenças 

indicam a situação que a população se encontra como, por exemplo, 

em condições precárias de higiene, dificuldades econômicas, 

desconhecimentos de medidas preventivas, desnutrição e outros 

agravantes como a falta de ações na área da saúde por parte das 

autoridades locais. 

Para esta dinâmica “Do que não se vê” é recomendada que se faça 

logo após a dinâmica de “higienização das mãos”, pois esta, se torna 

complementar na medida que auxilia nas indagações e 

questionamentos. O professor utilizando dessa sequência reforçará a 

temática tornando o aprendizado mais significativo. 

O professor deve estar ciente da importância dessas atividades para o 

desenvolvimento de prevenção a doenças, fazendo o uso da 

metodologia lúdica em sala de aula para assim auxiliar no ensino 

aprendizagem. 

Os materiais didáticos são ferramentas fundamentais para o processo 

de construção do conhecimento do aluno e os jogos lúdicos 

caracterizam-se como uma importante e viável alternativa para 

auxiliar em tais processos. 

 

Introdução  
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Material utilizado 

- Kit caneta e lanterna de neon  

 

 

Esta dinâmica foi realizada com o auxilio 

de um kit de caneta de escrita neon e uma 

lanterna de leitura de neon (que está 

disponível como brinde nesta cartilha). 

 

As atividades lúdicas permitem que 
o aluno deixe de ser apenas o 

agente passivo e desenvolva suas 
próprias críticas e perguntas 

(Moratori, 2003). 

Material 

Dinâmica da atividade  

Assim, o professor orientará os alunos a 

formarem uma grande fila e fazer riscos com 

dois formatos diferentes: um redondo, 

representando de forma didática os ovos de um 

parasita e outro um traço, representando o verme 

adulto. Os riscos serão feitos com a caneta de 

neon, que é transparente, não apresentando aos 

olhos nus nenhum traço nas mãos dos alunos. 

Depois disso, o professor conduzirá uma grande 

discursão indagando aos alunos sobre a limpeza 

das mãos. Logo depois dessa discursão, o 

professor passará a lanterna de leitura de neon 

nas mãos dos alunos e todos verão os riscos: o 

traço longo e o ponto que no caso dessa 

dinâmica seria a representação dos parasitas que 

não podemos enxergar a olho nu, mas que estão 

presente em nosso corpo e podem trazer 

malefícios a nossa saúde, o que desencadeará 

uma nova discussão entre todos. 

 

Você sabia?  

Para realização desta dinâmica é recomendado 

que faça logo após a dinâmica de higienização  

das mãos (mencionada no item anterior), 

porque as crianças já praticaram os sete passos 

de lavagem da mãos e as mesmas se encontram 

limpas, para assim continuar a discussão sobre 

a contaminação 
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- Percepção Visual; 

- Percepção Auditiva; 

- Atenção; 

- Observação; 

- Pensamento Critico; 

- Capacidade de observar; 

- Socialização 

- Sequência; 

- Conclusão; 

 

 

Conclusão  

Habilidades a serem exploradas  

No final dessa dinâmica os alunos deverão 

refletir sobre o processo de contaminação de 

doenças parasitárias para que os mesmos 

possam conseguir assimilar que, mesmo a olho 

nu as mãos estando limpas existem presença de 

microrganismos patógenos. O professor deverá 

estimular sempre o aluno a deixar de ser  

apenas espectador para ser ativo no processo de 

aquisição do conhecimento. O aprendiz poderá 

aplicar o conhecimento adquirido para seu 

beneficio e da sua  comunidade. 
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Troca intercultural na comunidade de 

Memtzakim. 

Crianças da 

comunidade Valle del  

Castillo entusiasmado 

com a observação dos  

“ parasitas” em suas 

mãos. 

 

Degustação 

do Mukini, 

comida típica 

dos povos 

indígenas 

shuar. 

Crianças da 

comunidade Valle del  

Castillo realizando a 

observação dos 

“riscos” 

representativos suas 

mãos. 
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As enteroparasitoses são muito frequentes na infância. Nesta fase os 

hábitos de higiene não adequados e por não possuírem um sistema 

imunológico resistente. Por isso constitui um problema de saúde 

pública que merece ser assistida em toda fase do desenvolvimento 

infantil. 

A educação em saúde é uma estratégia de baixo custo e capaz de 

atingir resultados significativos. A utilização de jogos como 

metodologia alternativa de educação se torna cada vez mais utilizada 

pelos docentes e sendo mais aceitos pelos alunos. 

Os jogos lúdicos são instrumentos importantes para o 

desenvolvimento que resultam em diferentes condutas do aluno. O 

jogo no decorrer da aula desenvolve a criatividade, interesse, 

envolvimento e interação do educando, tornando a sala de aula um 

grande laboratório de experiências e vivências. 

O professor deve aproveitar a realidade que cerca o aluno, o 

conhecimento prévio do mesmo, para facilitar a aprendizagem no dia 

a dia e aproveitar os jogos para desenvolver habilidades sensório-

motor e a assimilação do conteúdo em sala de aula. O professor 

sempre preparado, motivado e atualizado sempre buscará utilizar de 

metodologias alternativas com materiais novos, adequados e 

atrativos para despertar o interesse do aluno em seu processo de 

desenvolvimento de habilidades. 

 

Introdução  
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Material utilizado 

- Molde N° 4  

- Papel cartão 

- canetinhas coloridas  

- Tesoura 

- Cola 

- Durex largo ou papel colante 

 

De acordo com a Organização Pan-

Americana da Saúde, a geohelmintosis 

é altamente prevalente na América 

Latina, com uma prevalência estimada 

de 30%, mas atingindo 50% em 

comunidades vulneráveis e até 95% 

em algumas comunidades indígenas 

Você sabia?  

Dinâmica da atividade 

Material 

Este jogo foi feito em folha A4 colado em papel 

cartão. Os desenhos foram impressos coloridos e 

foram colados em papel resistente (cartão) 

cobertos por papel colante como mostra a figura 

5. 

O jogo contém 12 pares de cartas, cada par 

tem as mesmas figuras relacionadas a formas 

de prevenção, tais como: sapatos de 

caminhada, tomar água filtrada ou fervida, 

manter as unhas limpas, fazer exames fecais, 

lavar as mãos depois de usar o banheiro, lavar 

o alimento antes de consumi-los, dentre 

outros.  O professor irá dispor os alunos em 

roda, assentados ao chão e embaralhará todas 

as cartas presentes para este jogo. 

Posteriormente colocará no chão todas as  

 
Este jogo é confeccionado usando os desenhos 

do molde número 4 (apêndice 4) que podem 

ser coloridos e coberto com papel colante. É 

necessário que cole os pares dos desenhos em 

algum material mais resistente e com o verso 

da mesma cor, para os alunos não memorizem 

qual cor representaria a paridade dos desenhos 

(informações de prevenção das doenças). 

Figura 5: Demonstração de uma carta presente no jogo da memória 

contendo a informação de hábitos saudáveis. 

Fonte:https://pinterest.com/pin/280419514277196796/?ip=true 
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- Percepção Visual 

- Percepção Auditiva 

- Atenção 

- Observação; 

- Pensamento Crítico; 

- Memória; 

- Capacidade de observar; 

- socialização; 

- Aquisição de linguagem/oralidade; 

- Compreensão; 

- Comparações; 

- Estratégia; 

- Logica; 

- Conclusão; 

 

Habilidades a serem explorados 

A metodologia sugerida neste trabalho, para o 

ensino de ciências, promove a liberdade de 

expressão e o aumento da capacidade de 

compreensão dos temas trabalhados de forma 

espontânea, aguçando a participação dos alunos, 

o desenvolvimento da oralidade, além de 

desenvolver a potencialidade dos envolvidos 

transformando a aprendizagem, multiplicando 

valores e saberes. Além disso, o lúdico contribui 

para o desenvolvimento da cooperação e da 

sociabilidade em sala de aula. 

 

Conclusão  cartas viradas com as imagens (informações) 

viradas para baixo.  Quando o aluno encontrar 

o primeiro par de cartas, este deverá interpretar  

fazendo leitura da imagem em voz alta para 

todos os outros participantes e continuará 

jogando até que ele ou ela não encontre os 

pares das cartas com as mesmas imagens, 

passando a vez para o próximo colega ao lado. 

O participante que encontrar mais pares das 

cartas e realizar a interpretação correta é o 

vencedor. 
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Alimento típico  de 

frango e mandioca 

feito na folha de 

bananeira  chamado 

ayampaco . Pelas 

mãos de duas irmãs 

na comunidade de 

Miguel Chiriap. 

Alunos  e 

professor da 

comunidade de 

Metzamkim 

participando do 

jogo da 

memória. 

Alunos e 

pesquisadora 

participando do 

jogo da memória 

na comunidade de 

Metzamkim. 

 

 Troca Cultural: Pesquisadores transmitindo 

o saber das danças brasileira denominado  

forró e samba para os alunos da comunidade 

de Metzankim. 
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Este jogo é recomendado para realizar uma revisão de toda a 

matéria ministrada pelo professor e/ou também como forma 

avaliativa do ensino-aprendizagem. 

O jogo da forca¹ já é conhecido pela maioria das crianças Indígenas 

Shuar por ser simples e divertido. E com isso o professor poderá 

utilizar, a partir desta aceitação do jogo, para reforçar o conteúdo 

ofertado ou simplesmente realizar uma avaliação didática. 

O professor disposto a “brincar” e interagir de forma lúdica com 

seus alunos é capaz de proporcionar um ambiente fértil e prazeroso 

tornando o ensino-aprendizagem menos penoso, principalmente, 

quando é ministrado com um jogo lúdico avaliativo, sem que os 

alunos  sintam  que estão sendo avaliados.  

A avaliação deve ser um processo contínuo para perceber a 

apropriação do conhecimento do aluno e a prática pedagógica do 

professor. A avaliação deve ser encarada como reorientação para 

uma melhor aprendizagem e para a melhoria do sistema de ensino. 

Este jogo pode ser confeccionado em papel cartão, com as peças 

que compõem a própria forca e as partes do corpo do boneco como 

mostra a figura 6. 

 

Introdução  

¹O jogo da forca é um jogo em que o jogador tem que acertar qual é a resposta da proposta. A cada resposta 
errada, é desenhada/colada uma parte do corpo do enforcado. O jogo termina ou com o acerto de todas as 
respostas ou com o término do preenchimento das partes corpóreas do enforcado. 
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Material utilizado 

- Molde N° 4 ( A , B, C) 

- Papel cartão 

-Cartolinas ou EVA coloridos 

- Canetinhas coloridas 

- Tesoura 

- Cola 

- Durex largo ou papel colante 

 

Com o material presente em sua comunidade 

recorte o molde do jogo da forca de número (4-A) 

(apêndice 4), contido no final da cartilha, e cole-o 

em um papel cartão para o mesmo ficar com 

aspecto mais resistente, ou com outro material 

que possa deixar o molde com aspecto mais 

firme. Assim feito, faça o mesmo com as outras 

partes do molde (4 –B) das partes do corpo 

humano e cole com folhas de EVA ou cartolina 

colorida ou pinte com canetinhas coloridas/ lápis 

de cor disponível em seu ambiente. O mesmo 

com a estrutura da forca (molde 4- C). 

O professor auxiliará os alunos para que 

formem uma meia lua em sala de aula de frente 

para o quadro ou para o local que estará 

disposto o jogo da forca. O professor poderá 

está diante da sala com uma visão completa de 

todos alunos presentes. Assim, poderá realizar 

perguntas sobre todo o tema trabalhado 

anteriormente sobre os parasitas, com suas 

formas de prevenção, tratamento e hábitos 

saudáveis que podem diminuir a incidência e 

prevalência desse tipo de doença. 

 

Para tornar o jogo mais resistente e que o 

mesmo possa durar várias vezes e ser utilizado 

em outras turmas é recomendado que cubra 

todas as partes do molde com papel colante ou 

fita durex larga, deixando assim o material livre 

de sujeira e  prova d’água. 

Material 

Dinâmica da atividade 

Figura 6: Imagem ilustrativa do jogo da forca 

 

Fonte: Material confeccionado pela autora.  
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As regras desenvolvidas para o jogo são:  

- O professor começará o jogo fazendo a primeira pergunta e o primeiro aluno que levantar as mãos 

tem o direito de responder. 

- Se o aluno acertar a pergunta, o professor continuará a fazer novas perguntas sem afixar as partes 

do boneco no quadro. 

 - Para cada resposta errada, uma parte da boneca/o será afixada no quadro. Se o aluno perder sua 

chance de acertar a pergunta, ele passa a rodada para o outro aluno, dando oportunidade de resposta 

para outro. 

 

Regras do Jogo 

- Assim, o jogo continuará sempre com 

novas perguntas a critério do professor. 

- O jogo terminará quando todas as partes 

do corpo do boneco forem preenchidas e 

assim o boneco será enforcado. Isso 

representará que foram várias respostas 

erradas dos alunos e que o professor 

precisará de nova revisão, pois o 

desempenho didático não foi satisfatório.  

- Outra forma de terminar o jogo é o não 

enforcamento do boneco, quando os alunos 

conseguiram responder de forma correta 

todas as perguntas realizadas pelo professor. 

Este concluirá que houve aprendizagem no 

conteúdo ministrado.  

 

A ocorrência e a prevalência de 

enteroparasitoses estão interligadas a 

diversos fatores, tais como fatores 

climáticos que englobam a temperatura, 

chuva, umidade e solo, fatores 

socioeconômicos, cultural, sexo e idade 

(MALTA, 2005). 

Algumas sugestões de perguntas: 

- Vocês sabem o que são os parasitas/vermes? 

- Onde podemos encontrar os parasitas? 

- Os parasitas fazem mal para nós? 

- Como podemos contaminar com esses parasitas? 

- Quais são as melhores formas de evitar uma 

doença parasitária? 

- Podemos encontrar parasitas em nosso corpo? 

- O que sentimos quando temos parasitas em nosso 

corpo? 

- Qual é o local mais correto de fazer coco e xixi? 

- Podemos beber água do rio e sem ferver? 

Você sabia?  
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- Percepção Visual; 

- Percepção Auditiva; 

- Atenção; 

- Observação; 

- Pensamento Critico; 

- Memória; 

- Agilidade; 

- Identificação do esquema corporal; 

- Oralidade; 

- Avaliação;  

-Conclusão 

 

 

Conclusão  

Habilidades a serem exploradas  

O professor sempre deverá utilizar várias 

estratégias/instrumentos para avaliar o 

conhecimento adquirido de seus alunos. É 

importante estar atento ao processo de 

desenvolvimento dos alunos, a inter-relação 

com os colegas e suas atitudes investigativas e 

crítica no processo ensino-aprendizagem. Por 

isso “O jogo da forca” é um jogo popular que 

coloca á prova o aprendizado das crianças e 

seu conhecimento. Logo, avaliar implica a 

construção de conhecimentos conceituais, 

comportamentais e atitudinais de nossos 

alunos.  
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Pesquisadora  

recebendo aula 

de Shuar na 

escola bilíngue 

de Metzankim. 

Com traduções 

em 3 línguas 

diferentes. 

 

Pesquisadores 

dispondo os 

alunos em meia 

lua para 

começar o jogo 

de foca na 

escola em 

Metzankim.  

Pesquisador 

dando início ao 

jogo da forca 

com a estrutura 

fixa do jogo da 

forca no quadro. 

Pesquisador 

ministrando aula 

em grupo de 

inglês na escola 

bilíngue de 

Metzankim. 
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Esta cartilha para docente é uma ferramenta de extrema eficácia para se 

trabalhar educação em saúde voltada a prevenção das enteroparasitoses em sala 

de aula para a melhoria da qualidade de vida das pessoas da comunidade 

indígena. A educação em saúde pode contribuir efetivamente para mudanças de 

atitudes e condutas para o controle e prevenção de doenças parasitárias 

realizando efeitos duradouros em comparação a outras abordagens didáticas nos 

alunos. Além de que, trabalhar a educação em saúde com metodologias lúdicas 

em sala de aula requer menor custo econômico quanto às práticas governamental 

de tratamento de saúde pública como, por exemplo; o tratamento das doenças 

parasitárias. Podemos perceber que existem poucas publicações relativas à 

prevenção de doenças parasitárias encontradas na literatura, isto é, compreendido 

pelo maior enfoque de dados individuais de tratamento curativos de certas 

doenças. 

É importante ressaltar que existem várias ferramentas educacionais que 

podem ser utilizadas como formas de prevenção no desenvolvimento do ensino-

aprendizagem aluno, que apresentam evidências do efeito positivo do uso de 

estratégias inovadoras e participativas nas escolas. Por isso, cabe o professor 

utilizar de tais ações para que possa estimular nos alunos a curiosidade o  

 

 

V- Considerações finais 
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interesse em aprender. Descobrir de forma prazerosa a realidade da própria 

comunidade, poderá promover e ampliar a responsabilidade de mudar hábitos e 

melhorar a qualidade de vida. Esta cartilha oferece, portanto, algumas dicas de 

apoio pedagógico que poderão ser realizadas em sua comunidade. 
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VI- Apêndices  
 



 

 

 
APÊNDICE 1  

Molde 1 – Ciclo de contaminação  



APÊNDICE 1  

Molde 1 –B   

 

Fichas de explicação do ciclo de contaminação  

 

 

 

 

 

 

As fezes da pessoa contaminada têm ovos de lombriga. 

 

Os ovos ficam no solo ou na água, contaminando-os. 

Hortaliças e frutos podem ser contaminados por esses 

ovos.  

Ao ingerir alimentos mal lavados ou mal cozidos a pessoa 

pode se contaminar. 

Os vermes adultos vivem no intestino da pessoa 

contaminada.  



 

 

APÊNDICE 2 

Molde 2 – hábitos de prevenção  



APÊNDICE 2  

Molde 2 –B   

 

Fichas de explicação dos hábitos de prevenção 

 

 

 

 

 

 

Beba somente água filtrada ou fervida. 

Lavar cuidadosamente as frutas e verduras e cozinhar 

bem  os alimentos. 

 

Coma apenas carne bem passada. 

 

Ande sempre com os pés calçados 

 

Lave as mãos antes das refeições e após os sanitários. 

Mantenha as instalações sanitárias em boas condições de 

higiene. 

 Siga corretamente todos os conselhos, evitando 

que os vermes atinja toda a família  



 

 
  

  

 
 

APÊNDICE 3 

Molde 3 –A – higienização das mãos 



APÊNDICE  3 

Molde 3 –B   

 

Fichas de explicação dos 7 passos de lavagem das mãos. 

 

 

 

 

 

 

Palma. 

 

Dorso das mãos. 

 

Espaços entre os dedos. 

 

Polegar. 

 

Articulações  

 

Unhas, extremidades dos dedos. 

 

Punhos. 



 

 

APÊNDICE 4  

MOLDE 4 – A – Jogo da memória  



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

 



 



 



 

APENDICE 5 

Molde 5 – B – Jogo da forca ( partes do corpo humano) 
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Miguel Chiriap 

Metzankim 



APÊNDICE C 

 

Roteiro da entrevista semiestruturada individual e aspectos a serem observados 

nas comunidades 

 

TEMA: 

Cosmovisão  

 Cultura 

Ambiente 

Sociedade  

PERGUNTAS/ QUESTIONAMENTOS/ INDAGAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca das doenças parasitárias  

 

- Representação do rio / cachoeira  

- Representação da natureza 

- Representação dos animais e plantas 

- Representação do que é saúde  

-Representação do que é doença 

- Representação da água 

- Quando iniciou as doenças parasitárias 

- Como é a preferencia do tratamento local ( cultural) ou da medicina ocidental 

- O que significa a falta do tratamento de água e esgoto 

- O que é feito com o resíduo solido ( lixo) 

- Como é passado o conhecimento dos tratamentos das plantas medicinais 

- Existe pajé? Curandeiros? Feiticeiros? 

- Significado na língua shuar sobre os parasitos/ doenças parasitarias 

- Como relacionam a doenças parasitárias em suas comunidades 

- Como é feito o tratamento de doenças parasitarias 

- Quais ervas utilizam para tratar tais doenças 

- Como fazem os preparados 

-Quais doenças parasitarias acometidas em sua comunidade 

- Processo de mineração afeta a qualidade de vida e acarreta doenças parasitarias 

- Processo de criação de gado afeta na qualidade de vida em  relação as doenças parasitarias 

- Onde realizam as necessidades fisiológicas 

- Existe algum mito que fala sobre doenças parasitárias 

 

 

 


