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Introdução

O sub-reino protozoa é constituído por cerca de 
60.000 espécies, 50% são fósseis, o restante vive até 
hoje; destes aproximadamente 10.000 são parasitos das 
mais variadas formas. Apenas algumas dezenas 
infectam o homem. São seres heterotróficos 
unicelulares, sua reprodução pode ser sexuada e 
assexuada. Habitam vários tipos de ambientes, podendo 
viver livremente na natureza. Alguns vivem como 
parasitas ou em mutualismo com outras espécies.  

A esquistossomose é uma doença endêmica, 
silenciosa, que, se não tratada, pode levar até a morte. 
Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil é o 
país mais atingido pela enfermidade na América. 
Estima-se que pelo menos 35 milhões de brasileiros 
estejam sob risco de contaminação. Em Pernambuco, 
somente no ano passado, foram 15 mil os casos da 
doença e 196 mortes [1].

Da mesma forma o vírus da dengue tem assolado em 
boa parte do país, representando um problema de saúde 
pública também na zona rural do estado de 
Pernambuco [1].   

A cada ano registra-se um grande número de pessoas 
contaminadas por algum tipo de parasita.  De modo 
especial as crianças. Tais contaminações surgem tanto 
pela falta de informação como também por essas 
pessoas não terem acesso à água tratada, por exemplo.

O objetivo principal deste trabalho foi fazer um 
trabalho preventivo voltado às doenças causadas por 
parasitas que atingem a comunidade do Castainho no 
município de Garanhuns – PE, por meio de aula 
expositiva dinamizada, despertando no aluno o 
interesse pelo assunto, para que assim o mesmo possa 
praticar essas atitudes em sua vida cotidiana.

Material e métodos

A. O quê?

Tratou-se de um trabalho de extensão que buscou 
esclarecer as dúvidas relacionadas com as doenças 
causadas pelos seguintes parasitas: Pediculus capitis
(piolho), Trypanossoma cruzi (barbeiro – doença de 
Chagas), Aedes aegipty (dengue) e Schistosoma mansoni
(Esquistossomose), os quais têm alta incidência em 
comunidades da zona Rural do Agreste Pernambucano [1].

B. Onde?

O trabalho foi realizado na Escola Municipal Virgília 
Garcia Bessa, da Comunidade do Castainho, situada na 
zona rural do município de Garanhuns, Agreste Meridional 
de Pernambuco, dista 6 km do centro urbano e 3,5 Km da 
Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG), Extensão da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). O 
Castainho é uma das seis comunidades remanescentes de 
quilombos situadas no município e é uma das seis do país 
que teve seu processo de reconhecimento no ano de 2006 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) [2].

C. Quem?

Foram atores do projeto cinco alunos de Ciências na 
Prática Pedagógica do segundo período do Curso de 
Licenciatura Plena em Pedagogia da UAG e sessenta
crianças, entre 7 e 12 anos de idade, matriculadas na Escola 
Municipal Virgília Garcia Bessa beneficiadas pela 
atividade de extensão.

D. Como

Sob orientação do Biólogo e Professor da disciplina e da 
Técnica em Assuntos Educacionais e Pedagoga da UAG, os 



licenciandos projetaram, programaram e promoveram 
palestras e atividades de fixação.

Resultados

Realizou-se um trabalho em que se relacionou teoria 
e prática visando à contextualização de procedimentos 
ligados à saúde e à prevenção das doenças. Crianças, 
entre 7 e 12 anos de idade, da escola da comunidade 
Castainho receberam aula sobre o tema parasitoses e 
formas de prevenção. Ao final da atividade puderam 
repensar hábitos e conceitos prévios. 

As dinâmicas e material didático, doados à escola,
passaram a constituir elementos dos professores da 
escola para futuras intervenções sobre o tema.

Discussão

Ao apresentar o assunto de forma lúdica e 
contextualizada para a criança, conseguiu-se informar 
de forma simples e prática sobre bons hábitos e sobre 
as doenças causadas por parasitas, incentivando nesta 
comunidade a prática da higiene pessoal e o cuidado 
com a saúde. Essa abordagem do processo de 
construção da educação para a saúde vem ao encontro 
do preconizado nos Parâmetros Curriculares para 
Educação [3], onde a saúde incentivada em hábitos
saudáveis contextualizados surte mais efeito na 
formação do saber por parte dos infantes do ensino 
fundamental do que simples descrição de males que 
acometem a saúde de nossas comunidades. Outro fator 
a ser destacado pela atividade, e que de certo, 
contribuiu na alegria e envolvimento das crianças 
durante as atividades desenvolvidas no presente projeto 

de extensão, foi o fator novidade pela participação de 
outras pessoas, estranhas ao cotidiano escolar daquelas 
crianças. Afinal, é sabido que oficinas e gincanas se 
caracterizam por um caráter festivo, o que é 
particularmente muito apreciado pela faixa etária alvo da 
atividade [4]. 

De certo, e não menos importante, a inserção dos 
formandos da Unidade Acadêmica de Garanhuns ao Curso 
de Licenciatura Plena em Pedagogia, tem um aspecto 
interessante de envolvimento e prática educativa que 
valoriza o papel social e extensionista do professor, 
enquanto agente modificador além de mediador e 
multiplicador de conhecimento. Para os envolvidos nesse 
projeto de ensino e extensão, o movimento foi construtivo 
no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades e 
competências inerentes à profissão de educador.
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