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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  X  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

CARTILHA DE PREVENÇÃO A ENTEROPARASITOSE EM LINGUA KAINGANG 

 

Bruna Taina Pó Tanh Paliano1 

Alvaro Franco da Fonseca Junior2 

Letícia Fraga3 

 

Resumo: Este produto advém de ação extensionista que, por sua vez, é um desdobramento de uma atividade de 

pesquisa, cuja proposta inicial previa a análise da prevalência de infecções por enteroparasitose nos moradores 

da terra indígena de Xapecó, SC. A pesquisa incluiu entrevistas com anciões, lideranças e profissionais de saúde, 

que indicaram que, para essa comunidade, o uso adequado dessas ervas é uma importante ferramenta de 

prevenção e combate a essas infecções. Estes resultados ampararam a elaboração de um conjunto de propostas de 

retorno à toda comunidade. Neste trabalho, apresentaremos um material direcionado a crianças, com orientações 

de prevenção a essas doenças, no qual demonstramos as medidas que podem ser tomadas desde a higienização 

das mãos, dos alimentos até o preparo adequado das ervas para o tratamento. Visando abranger toda a 

comunidade indígena (que contém pessoas alfabetizadas e não alfabetizados) também levantamos material para a 

produção de uma série de vídeos, em português e Kaingang com as mesmas indicações da cartilha, os quais 

pudessem ser utilizados nas escolas para estimular a oralidade da língua Kaingang e unir as gerações visando o 

fortalecimento e a valorização da cultura Kaingang. No entanto, devido à pandemia, a finalização do material 

audiovisual precisou ser adiada. 

Palavras-chave: Povo Kaingang. Prevenção à enteroparasitose. Medicina tradicional. Língua Kaingang. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Saberes Outros: Estudos e Ações Indígenas. 

PÚBLICO-ALVO 

Comunidade universitária, comunidade externa, professores em formação 

continuada das escolas participantes (indígenas e não-indígenas), alunos das escolas 

participantes (indígenas e não indígenas). 

JUSTIFICATIVA 

A importância deste produto tem a ver com o fato de as doenças infecciosas e   

parasitárias serem as principais causas de morbimortalidade entre os indígenas no Brasil 

(SANTOS; COIMBRA JR., 2003, p. 24; BASTA; ORELANA; ARANTES, 2012 apud 

SANTOS-LIMA; PEREIRA; LIMA, 2017, p. 284). Estudos apontam que este fato está 

associado a inadequações e à baixa efetividade dos programas de controle do parasitismo 

intestinal e de diarreias em áreas indígenas (PALHANO-SILVA, et al. 2009). Segundo 

esses autores, há variação na prevalência e no espectro do enteroparasitismo conforme a 

localidade, fatores climáticos, socioeconômicos, educacionais e de saneamento. As 

condições climáticas e de solo estão diretamente relacionadas ao ciclo biológico das 

espécies de parasitos, que encontram no ambiente das aldeias e nos hábitos dos indígenas, 

meio   de   manter   sua transmissão. O tratamento em massa pode reduzir a morbidade 

rapidamente, mas não garante um controle efetivo das parasitoses intestinais nesta 

população (VIEIRA et al., 2010). 

 

A   medicina   indígena   diz   respeito   a   uma   variedade de terapêuticas, cuidados, 

tratamentos e práticas de cura, que fazem parte do conhecimento tradicional dos povos 

indígenas do continente americano e que ainda hoje são utilizadas por esses povos em suas 

comunidades (ATHIAS, 2015, p.  2 apud REIS; FERREIRA, 2017, p. 189). A medicina 

indígena tradicional é “praticada por distintos especialistas nas áreas indígenas, e que, em 

geral, são chamados de pajés”. A denominação para designar especialistas em cura varia de 

acordo com os grupos indígenas, que podem chamá-los de benzedores, curadores, 

curandeiros, kuỹas, xamãs, dentre outros. A presença do pajé na comunidade é vista, 

normalmente, como uma alternativa de rápido acesso e baixo custo para o tratamento e a 
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cura das doenças, que são tratadas com remédios feitos à base de plantas medicinais. Na 

maioria das  vezes, são os índios mais velhos que buscam o pajé ou curador para tratar  suas  

enfermidades,  ou  simplesmente  para  receber  rezas  para  “fechar  o  corpo”  contra 

doenças; os mais jovens preferem o tratamento oferecido pela medicina oficial ou medicina 

ocidental, constituída como “um conjunto de tratamentos, cuidados, práticas de curas  dos  

não-índios, geralmente entendida como dominante ou hegemônica, nos estados nacionais” 

(ATHIAS, 2015, p. 3 apud REIS; FERREIRA, 2017, p. 190). Para as comunidades 

indígenas, as práticas tradicionais de cura e sobretudo o uso de plantas   medicinais   

constituem   uma    importante   ferramenta   na   promoção    da   saúde (COUTINHO, 

TRAVASSOS, AMARAL., 2002), devido a aspectos históricos, culturais e do ambiente em 

que a maioria desses povos vive.  De maneira geral, os conhecimentos de medicina indígena 

são transmitidos de forma não registrada, e via de regra, através de comunicação oral 

(TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2010 apud SANTOS-LIMA et al., 2016); DE LUCA et 

al., 2014). Para Pilla et al. (2006), resgatar estes conhecimentos e as técnicas terapêuticas 

indígenas permite uma   maior valorização da medicina popular e, em consequência, a 

geração de informações sobre a saúde da comunidade local. No estudo que realizamos, a 

comunidade participante afirmou que são os moradores mais velhos que detêm os 

conhecimentos específicos acerca da flora com propriedades  medicinais,  pois  sabem  

preparar, administrar  e  prescrever os medicamentos produzidos à base de plantas 

medicinais e de outros produtos aos índios de sua comunidade e são utilizados  numa  

prática  que  repassa  informações  por  via  oral,  de  geração  a  geração (COUTINHO; 

TRAVASSOS; AMARAL, 2002). Apesar do contato com os “brancos” e com seus 

remédios adquiridos em farmácias, a comunidade dessa área ainda mantém a prática do uso 

de remédios “do mato” como forma de cura viável para várias doenças, incluindo as 

parasitoses. Para alguns participantes, as condições precárias de vida na aldeia se refletem 

na saúde dos moradores e o conhecimento das plantas medicinais com ação antiparasitária, 

para tratar os “vermes” ou “bicha” são muito uteis. Os entrevistados relataram que faz parte 

da crença dos indígenas que os problemas de doenças vêm de dentro do corpo e não de fora 

e que as doenças seriam devido aos espíritos do mal que tomam conta da mente e do corpo 

das pessoas. Reis e Ferreira (2017) escrevem que para o pajé, as doenças vêm de dentro do 

corpo e não de fora dele. Quando alguém adoece, se considera que esta pessoa está com o 
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“corpo aberto”, por isso que, para curar a pessoa, o pajé fecha o corpo com as mãos fazendo 

rezas, com a finalidade de expulsar qualquer entidade que está enfraquecendo a pessoa. 

OBJETIVOS 

• Promover a interação entre universidade e escolas públicas, indígenas e não indígenas, 

por meio de debates, discussões, eventos, elaboração e distribuição de materiais 

didáticos; 

• Elaborar e sistematizar propostas de materiais que contribuam para disseminar 

conhecimento sobre povos indígenas juntamente com eles, os quais partam de 

políticas linguístico-educacionais adequadas à perspectiva indígena; 

• Dar andamento às atividades do Coletivo de Estudos e Ações Indígenas (CEAI). 

METODOLOGIA 

Metodologicamente, nos basearemos em Leyva e Speed (2008), que defendem o co-

labor, segundo o qual “profissionais e comunidade [identificam] conjuntamente os problemas 

a resolver, deliberem ações a respeito e avaliem autonomamente o processo” (AMARAL, 

2015). 

Amaral (2015) traz a questão da proposta de pesquisa decolonial que visa ao 

trabalho "com" comunidades indígenas e Leyva e Speed (2008) tratam do trabalho coletivo. 

Enfim, para discutir ética na pesquisa com comunidades indígenas, nos apoiaremos em Silva e 

Grubtis (2006). Sobre o trabalho colaborativo, Fernandes (2015, p. 331) afirma que estes " 

[...] são ressignificad[o]s, reelaborad[o]s e redefinid[o]s a partir das percepções de cada 

povo". Além disso, Fernandes (2015, p. 333) afirma que:  

 

De “objeto de estudo” as comunidades indígenas passam a sujeitos na elaboração de 

conhecimento sobre si mesmas, se apropriando dos referenciais ocidentais para 

compreender os processos históricos de dominação, subordinação e assimilação, 

reagindo e reescrevendo as histórias a partir de epistemologias e cosmovisões 

próprias, desafiando a academia à revisão das posturas historicamente europeizadas, 

elitizadas e ocidentalizadas. (FERNANDES, 2015, p. 333)  

RESULTADOS 

Como atividade interdisciplinar, no projeto que deu origem a este produto, 

discutimos junto à comunidade os parâmetros que devíamos seguir para elaborar material 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

5 

orientador adequado. A comunidade manifestou fortemente o desejo de que elaborássemos 

material em língua Kaingang, direcionado a diversas faixas etárias, já que todos se preocupam 

com a vitalidade língua na comunidade. Por essa razão, o produto que apresentamos foi o 

primeiro elaborado, destinado às crianças. A impressão foi realizada pela Universidade 

Estadual de Ponta Grossa e enviado às escolas da T.I. de Xapecó para ser utilizado em 

diferentes atividades, conforme planejamento do corpo docente. 

Figura 1 – Cartilha 

 

Legenda: Cartilha de prevenção à enteroparasitose em língua Kaingang. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A boa receptividade do produto pela comunidade mostra que, além de se dedicar 

atenção especial ao diagnóstico, tratamento dos casos específicos e cuidados com o meio 

ambiente, o Estado brasileiro deve fazê-lo nos termos das comunidades, o que inclui o 

respeito às suas línguas. Já à universidade cabe o papel de propor o diálogo com outros 

saberes, bem como promover sua valorização. 

APOIO: Agradecemos à Fundação Araucária, pela bolsa de extensão concedida. 
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