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Aqui nesta edição especial do CADERNOS DO MORHAN será apresentada uma ação
que foi desenvolvida na cidade de Cascavel, região oeste do estado do Paraná.
A Gincana Cultural A Hanseníase tem cura. O Preconceito também teve como organizadores
o Núcleo Regional da Educação de Cascavel e o MORHAN – Movimento de Reintegração das
Pessoas Atingidas pela Hanseníase e como parceiros a 10ª Regional da Saúde e a Secretaria
da Saúde de Cascavel.
O NRE – Núcleo Regional da Educação de Cascavel atende 18 municípios da região oeste
do Paraná. Representa nessa região a Secretaria da Educação do Estado do Paraná. Atende
as escolas estaduais do 6º ao 9º ano, séries finais e ensino médio.
Objetivos:

Sobre a autora:
Márcia Fontanella nasceu em Guaraniaçu, interior do Paraná no de 1970.
Cidade onde viveu toda a sua infância e boa parte da adolescência.

•

Repassar a comunidade informações sobre a hanseníase;

•

Esclarecer sobre as formas de contágio e tratamento;

• Conscientizar as comunidades quanto ao preconceito existente aos portadores da
doença através de atividades diversificadas, lúdicas e da informação;

No segundo grau, hoje Ensino Médio, optou pelo curso técnico de Básico em
Saúde.

•

Integração entre a Saúde e a Educação;

Desde os 16 anos trabalhou no hospital da cidade, inicialmente como
secretária do médico, depois na administração.

•

Promover uma atividade em equipe na escola;

•

Integrar a escola com a comunidade e a sua história.

•

Interagir através do uso das tecnologias, e-mail, site, vídeos, fotos.

Mas também auxiliava os médicos a realizarem cirurgias, uma vez que naquela
época não tinham médico par atender a demanda da cidade e também do
Hospital. Em 1998 foi morar em São Paulo, capital, com o sonho de fazer
medicina, trabalho no Hospital das Clínicas mas não conseguiu ingressar
no curso desejado. Regressando à cidade natal, graduou-se em Letras e
especializou-se me Língua, Literatura e Ensino no ano de 1995.
É professora desde 1992. Durante os anos como docente sempre desenvolveu
e participou de projetos de inclusão social!
Sempre viu o educando como um ser humano que traz consigo uma história
de vida, de alegrias, de lutas, de conhecimento que deve ser respeitado.
Reside ha 14 anos na cidade de Cascavel região oeste do estado Paranaense
e ha dois atua no Núcleo Regional da Educação do Estado com projetos
educacionais. Organizou e coordenou diversos projetos nesse período, entre
eles a Gincana Estudantil A Hanseníase tem cura. O preconceito também,
em parceira com o MORHAN, 10ª Regional da saúde e Secretaria da Saúde.
Ação que envolveu 14 municípios, 36 equipes, 950 pessoas diretamente,
entre professores e estudantes.

A Gincana Cultural A Hanseníase tem cura. O Preconceito também, foi lançada no dia 29
de fevereiro e 1 de março de 2012.No primeiro momento para professores e diretores das
escolas dos municípios e no segundo, para a cidade de Cascavel.
Esse momento teve como objetivos contar a história da hanseníase e suas implicações
no Brasil e no mundo, assim como passar dados estatísticos, mapas e vídeos. Considerou-se
imprescindível essa sensibilização inicial para o sucesso da ação.
Os palestrantes foram o Coordenador Nacional do MORHAN – Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, Artur Custódio e a enfermeira Liege da Silva
Bittencourt, da 10ª Regional da Saúde.
Após o lançamento da Gincana, os colégios tiveram um prazo para fazerem as inscrições
das equipes, que foram compostas por dois coordenadores, não necessariamente
professores e vinte e cinco estudantes.Cada escola pode inscrever uma equipe, sendo esta,
obrigatoriamente multisseriada.
Foram recebidas 36 inscrições, ou seja, 36 equipes se inscreveram, obteve-se uma adesão
de 14 dos 18 municípios de abrangência do NRE.
Encerrado o prazo das inscrições, as tarefas começaram a ser postadas no site http://
gincanahanseniase2012.wordpress.com/ e também enviadas por e-mail para os colégios
Hanseníase tem Cura.
O preconceito também.
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participantes e professores coordenadores.A comunicação entre a organização e os
participantes deu-se totalmente via e-mail e pelo site. Foram 6 tarefas ao todo com pontuações
independentes, com prazos estipulados para começar e terminar.
As tarefas foram elaboradas partindo-se do pressuposto que o conhecimento existente
sobre a temática ‘’hanseníase’’ era praticamente nulo, então a medida que as equipes iam
executando-as, também elaboravam o conhecimento.
Das seis tarefas, uma foi totalmente executada ‘’on line’’, um questionário com 15 perguntas
e, a última, foi uma grande caça ao tesouro, no dia 16 de maio, dia do encerramento da
Gincana, reunindo dois representantes de cada equipe.
Ainda nesse mesmo dia, aconteceu um grande seminário, com aproximadamente 1200
pessoas, entre professores, estudantes, profissionais da saúde, pastoral da criança e
autoridades em geral.
A Gincana teve duas equipes como vencedoras, Colégio Estadual Princesa Izabel da
cidade de Três Barras e Colégio Estadual Castro Alves de Capitão Leônidas Marquês.
DESENVOLVIMENTO
Agora você irá conhecer todas as tarefas realizadas, destacando-se alguns pontos de
cada uma delas:

Editorial
Cadernos do Morhan é muito mais que uma proposta de divulgação
do Morhan como uma instituição que faz a sua parte. Ao contrário,
é uma tentativa que tem duas grandes bandeiras, a primeira é ser um
instrumento que dê voz à base do movimento, de maneira que ele possa
se ouvir em todos os níveis; e a segunda, é a idéia de que uma instituição
que se diz movimento social, precisa efetivamente sistematizar e registrar
sua ação, de modo que pos-sa gerar perspectivas como: a formação de
novas lideranças para que se garanta a sustentabilidade do movimento; a
identificação de novas idéias de atuação, que possam ajudar inclusive no
re- ordenamento da sua prática, dando sentida ao título de movimen-to;
e essencialmente a possibilidade da Coordenação Nacional am-pliar sua
contribuição com os Núcleos e Coordenações Estaduais, na medida em que
passa a ter maior conhecimento do potencial de cada espaço desses, onde
pode desenvolver sua política de atua-ção nacional e considerando a partir
de então, mais do que nunca, as particularidades de cada Região, Estado
e Município, respeitan-do vocações e tendências locais, e principalmente
fazendo valer um dos mais importantes princípios estatutários do Morhan,
que é o respeito às diversidades.Portanto, esperamos que Cadernos do
Morhan venha con-tribuir com os esforços já produzidos nessa imensa
jornada que é a construção do Morhan como um Movimento Social, que
além de já poder ser visto como parte da história da saúde pública brasileira, hoje, dado seu crescimento e amadurecimento político e cultural,
não só pode ser visto como parte da história, como tam-bém ousamos
dizer que é produtor desta história, na condição de sujeito que ainda não
está acabado é claro, mas parafraseando Geraldo Vandré, “quem sabe
faz a hora não espera acontecer, vem vamos embora que esperar não é
saber”. E, é nesse espírito que convidamos a todos os voluntários, amigos,
profissionais, gestores e simpatizantes do Morhan a serem construtores
da publicação Cadernos do Morhan, não como uma revista do Morhan,
mas como a revista que você ajuda a construir a cada dia!

Diretoria Nacional do MorhanEditorial
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GINCANA DA HANSENÍASE 2012
SLOGAN ESCOLHIDO
DO COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO MARCOS SCHUSTER

A HANSENÍASE TEM CURA. O PRECONCEITO
TAMBÉM

CONSCIENTIZE-SE!
A MANCHA DO PRECONCEITO DIFICULTA A CURA.
LIBERTE-SE DESSA MANCHA.

1ª Tarefa

Bem vindos a primeira tarefa da nossa Gincana! Valor 1000 pontos
• Leiam com atenção para que a prova seja cumprida integralmente.
• Atentem para os prazos.
1) Título da tarefa: Lançamento da Gincana para a comunidade.
2) Escolham um nome para a equipe de vocês. Valor 100 pontos
3) Vocês devem encontrar uma maneira de comunicar a comunidade escolar, professores,
estudantes, pais, etc, que a escola está participando da Gincana.
Esse comunicado deve ter:
a) O nome da Gincana; valor 100 pontos
b) Os organizadores ( NRE, 10ª Regional da Saúde, Morhan) valor 100 pontos
c) O objetivo da Gincana; valor 100 pontos
d) Início e término; valor 100 pontos
e) Endereço do site da gincana. Valor 100 pontos
4) Registrar com foto (s) o ou os momentos que a equipe fez esse comunicado.Ex. se
passou nas salas entregando um comunicado, tirar foto de um dos momentos. Valor 100
pontos

MASCOTE ESCOLHIDO
COLÉGIO ESTADUAL SÃO JOÃO MACHINHA ZERO

5) Tirar uma foto de toda a equipe da Gincana com coordenadores e estudantes – valor
100 pontos
6) Um breve relatório de como se desenvolveu essa tarefa. 100 pontos
7) Envio do comunicado entregue à comunidade. 100 pontos
Essa tarefa tem início no dia 22 às 8 horas e termina às 17 horas do dia 28 de março,
quarta-feira próxima.
Todos os itens da tarefa devem ser enviados via e-mail para marciafontanella@nrecascavel.
com
Em caso de dúvidas podem entrar em contato pelo e-mail, fone 3218 7865 ou pelo site da
gincana no espaço dos comentários.
Lembramos que no site da Gincana já tem muitas informações, textos, vídeos. Aproveitem
para visitar as páginas, ler, assistir, comentar.
As informações que lá estão podem ser usadas ao longo da Gincana.
É um prazer contarmos com vocês! Muitas surpresas vêm por aí!
Ótimo trabalho à todos! Grande abraço da Comissão organizadora!

Hanseníase tem Cura.
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Na sequência, você irá conhecer as equipes participantes da Gincana,
um dos destaques da primeira tarefa.
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Nessa primeira tarefa, as equipes foram
muito além do que foi proposto, fizeram
faixas e espalharam pelas cidades, foram
a programas de rádios, pintaram carros,
entregaram folders pela cidade, deram
entrevista para emissoras de televisão.

Logo nessa primeira tarefa, fomos comunicados por uma pedagoga de uma das escolas que
uma estudante havia se manifestado dizendo que no ano anterior ela havia parado de estudar
porque tem hanseníase e tinha muito receio de sofrer com o preconceito.
Hanseníase tem Cura.
O preconceito também.
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2ª Tarefa
Bem vindos a segunda tarefa da nossa Gincana!

Valor 1000 pontos

•

Leiam com atenção para que a prova seja cumprida integralmente.

•

Atentem para os prazos.

•

Título da tarefa: Sabendo um pouco mais.

Agora que vocês já conhecem um pouco sobre a Hanseníase e a sua história, chegou a
hora de sabermos o que a comunidade de vocês tem para nos contar.
1) Ir até uma Unidade Básica da Saúde (UBS) do seu bairro/cidade e fazer uma entrevista
com o responsável pelos atendimentos de Hanseníase (todas as UBS têm um responsável)
para coletar dados como: Se tem casos de Hanseníase?Se já teve? Quantos casos novos?
Alguma história interessante para contar. Enfim, organizem um roteiro de perguntas.
Enviar a entrevista com as respostas digitadas e uma foto.
Valor 350 pontos
2) Nessa tarefa, vocês buscarão histórias na comunidade onde a escola está inserida.
O objetivo é termos um registro/mapeamento das histórias dessa doença na nossa região.
Quanto mais pessoas vocês ouvirem, melhor. Lembrem-se, as pessoas mais idosas, devem
conhecer essa doença como ‘‘Lepra”, então é importante vocês saberem explicar como,
quando e porque ela mudou de nome.
Mínimo de entrevistas: 5 (enviá-las digitadas) com fotos para registrar.
Essas fotos podem ser mais abrangentes, sem mostrar especificamente a pessoa que está
sendo entrevistada (neste caso, não precisa de autorização de uso de imagem), ou mostrando
a pessoa entrevistada
( neste caso, precisa de uma autorização de uso de imagem)
Valor 350 pontos
Obs: pode ocorrer de em uma comunidade não encontrarem pessoas com a doença ou
uma história para contar, nesse caso, visitem, contem o histórico da doença, passem dados,
enfim, informem as pessoas.
Lembrem-se de pedirem para seus entrevistados a autorização de uso de imagem, podem
usar a que nós enviamos, onde se fizer necessário.
Essas autorizações de uso de imagem, podem ficar arquivadas na escola, NÃO é necessário
enviar para o NRE.
3)

Vocês já escolheram um nome para a equipe de vocês.

Agora vocês criarão um slogan para a nossa Gincana.
Um slogan ou frase de efeito é uma frase de fácil memorização que resume as características
Hanseníase tem Cura.
O preconceito também.
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de um produto, serviço ou até mesmo pessoa. Ela é usada em contexto político, religioso ou
comercial como uma expressão repetitiva de uma ideia ou propósito.
Nós estamos usando o slogan do Morhan na nossa Gincana, mas queremos criar o nosso.
Então, cada equipe deve criar o seu.
Todos que entregarem irão marcar pontos, porém, uma comissão irá escolher um que será
usado na Campanha Publicitária que será gravada e exibida na CATV.
Os dois estudantes que serão convidados para participar dessa gravação também serão
da equipe com o slogan escolhido. A escolha desses estudantes, será feita pela própria
equipe, por sorteio ou outra maneira que achar melhor.
Enviar o slogan digitado – valor 300 pontos
Essa tarefa tem início no dia 29 às 8 horas e termina às 17 horas do dia 9 de abril, uma
segunda-feira.
Dessa tarefa, destacar-se-á alguns trechos de histórias que as equipes enviaram também
os slogans que foram criados.

SLOGANS
• EQUIPE BARRA BONITA •
“ACABAR COM O PRECONCEITO É O PRIMEIRO PASSO PARA A CURA DA
HANSENÍASE”
• EQUIPE CARLOS ARGEMIRO CAMARGO •
“COM INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO, HANSENÍASE NÃO!”
• EQUIPE CASTELO BRANCO •
“ QUEREMOS MAIS RESPEITO, HANSENÍASE SEM PRECONCEITO.”
• EQUIPE ANTONIO DE CASTRO ALVES •
HANSENÍASE É MARCADA PELO PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO. MAS COM O
CEACA NÃO!
• EQUIPE DO CEEBJA CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUÊS •
“A MAIOR RIQUEZA É A SAÚDE, A PIOR POBREZA É O PRECONCEITO”
• EQUIPE BENJAMIM ANTONIO MOTTER •
“HANSENÍASE NÃO DÁ MEDO.
O MEDO É DO PRECONCEITO.”
• EQUIPE DESEMBARGADOR ANTONIO F. F. DA COSTA •
“A HANSENÍASE DESTRÓI A PELE, O PRECONCEITO DESTRÓI O CORAÇÃO.
JUNTOS VAMOS ACABAR COM A HANSENÍASE E COM O PRECONCEITO”.
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• EQUIPE DUQUE DE CAXIAS •
“HANSENÍASE E PRECONCEITO: AMBOS SÃO DOENÇAS, AMBOS TEM CURA”!
• EQUIPE ELLOS •
“A HANSENÍASE E O PRECONCEITO.
A EQUIPE TUDO SOB CONTROLE TRATA COM TODO RESPEITO.”
• EQUIPE FREI GABRIEL ÂNGELO •
“FREI GABRIELÂNGELO EM AÇÃO, PRECONCEITO NÃO”.
• EQUIPE INTERLAGOS •
“ERRADICANDO A HANSENÍASE. CONHECER PARA COMBATER”
EQUIPE ITAGIBA
“ OU VOCÊ VENCE O PRECONCEITO OU ELE VENCERÁ VOCÊ ! HANSENÍASE TEM
CURA”
EQUIPE JOSÉ DE ALENCAR
“COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ DE ALENCAR ATITUDE CONTRA O PRECONCEITO”
EQUIPE JOSÉ DE ANCHIETA
“NA LUTA CONTRA A HANSENÍASE NÃO PODEMOS VACILAR.
NOSSA ARMA É A INFORMAÇÃO PARA O PRECONCEITO ERRADICAR.”
EQUIPE JUVINÓPOLIS
“DIGA NÃO AO SEU PRECONCEITO E SIM A SOLIDARIEDADE PORQUE JUNTOS
SOMOS MAIS FORTES”
EQUIPE LINDOESTE
HANSENÍASE NÃO TEM ISOLAMENTO! TEM TRATAMENTO
EQUIPE LINHA PROGRESSO
“CURA-SE A HANSENÍASE COM O TRATAMENTO E O PRECONCEITO COM O
CONHECIMENTO”.
EQUIPE LUIZ ZAMPRÔNIO
JUNTOS SOMOS FORTES. COMBATENDO A HANSENÍASE.
EQUIPE MARILIS
TÔ FORA DE PRECONCEITO. AQUI HÁ RESPEITO!

Hanseníase tem Cura.
O preconceito também.
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EQUIPE NOSSA SENHORA DA SALETE
“HANSENÍASE. NÃO VAMOS CONTRAIR E DESTRUIR”

Para a escolha do slogan a comissão organizadora considerou a originalidade e a mensagem
apresentada.
O slogan escolhido foi:

EQUIPE OTÁVIO TOZO
“HANSENIASE: SEM MEDO E SEM PRECONCEITO”.

EQUIPE DO COLÉGIO ESTADUAL MARCOS SCHUSTER
CONSCIENTIZE-SE!

EQUIPE PACAEMBU
“HANSENÍASE E PRECONCEITO, LIBERTE-SE DESSA MANCHA”.

A MANCHA DO PRECONCEITO DIFICULTA A CURA.
LIBERTE-SE DESSA MANCHA.

EQUIPE BOA VISTA DA APARECIDA
HANSENÍASE + TRATAMENTO = CURA SEM PRECONCEITO
EQUIPE PEDRO MESSIAS
“HANSENÍASE CAUSA MANCHAS. PRECONCEITO DEIXA MARCAS”.
EQUIPE PRINCESA IZABEL
CURE-SE DA HANSENÍASE, LIVRE-SE DO PRECONCEITO.
SE A HANSENÍASE TEM CURA, POR QUE SEU PRECONCEITO NÃO?
EQUIPE SANTA CRUZ
HANSENÍASE! NÃO SINTA O PRECONCEITO NA PELE!
EQUIPE SANTOS DUMONT
STOPNIASE! SOCIEDADE SEM PRECONCEITO!
EQUIPE SÃO JOÃO
HANSENÍASE.
CONHECER E COMBATER SEM PRECONCEITO!

“VOCÊ SABE: HANSENÍASE TEM CURA! CURE E CUIDE DE QUEM VOCÊ AMA!”

Os estudantes da equipe vencedora participaram na tarde do dia 26 de junho da gravação
de um vídeo de utilidade pública numa emissora local, e passará a ser veiculado durante a
programação a partir do mês de agosto.

EQUIPE VITAL BRASIL

Nessa tarefa as equipes também entrevistaram profissionais da saúde e pessoas da
comunidade.

EQUIPE SÃO SALVADOR

HANSENÍASE UM MAL QUE TEM CURA, BASTA QUERER.

Foram destacados alguns fragmentos dessas entrevistas.
Não serão divulgados dados pessoais e nem fotos mesmo daqueles que nos autorizaram
a isso.
Nem se emitirá conclusão ou análise.
Todas as entrevistas na íntegra, foram encaminhadas para a 10ª Regional da Saúde para
que havendo a necessidade de encaminhamento de alguma ação específica, seja feita pelo
órgão competente.
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•

J.P.T ( Não quis se identificar)

Tudo começou há 2 anos, quando a sua mulher sofreu um grave acidente e infelizmente
veio a falecer. Logo depois, manifestou alguns sintomas e com alguns exames foi constatado
que ele tinha Hanseníase. Começou o tratamento, veio a depressão. Seu sogro um exemplo e
alicerce para ele, também morreu. Desesperado ele se jogou da janela e com o impacto ficou
acamado. Hoje curado, se diz mais forte com tudo isso.
•

Meu nome é Z.G., moro em São João do Oeste desde que nasci, já ouvi

contar de vários casos de hanseníase (lepra) aqui na região, mas o que me
marcou e acompanhei mais de perto foi de uma adolescente em 2009, que
aparentava ter uns 14 anos. A menina tinha manchas grandes avermelhadas por todo o
corpo. Segundo a mãe, no início, o posto de saúde dizia que
era micose. Após um tempo foi descoberto a doença. A menina passou a
se tratar pelo SUS e a tomar remédio.
Ela era revoltada com a situação, ao começar a tomar os remédios suas
manchas passaram a ter uma tonalidade mais escura, ela vivia tentando
escondê-las usando blusas de manga comprida e gola alta. Muitas
pessoas procuravam não ficar perto dela, com medo de serem contaminados com a
doença. Alguns meses depois de iniciar o tratamento a menina se mudou. Nunca mais tivemos
notícias dela.
• Dona Ana nos relatou que conhece uma pessoa que se trata contra a hanseníase
há dois anos e meio e está com manchas grandes na região da barriga e em outras regiões
do corpo. Está fazendo tratamento, mas ainda sofre muito com o preconceito das pessoas
que não entendem e não conhecem a doença. Segundo ela, as pessoas têm medo de se
aproximarem e contraírem a doença, até mesmo as pessoas de sua família, mantém uma
certa distância.
• A senhora C.S. é casada com um portador da doença, portanto sempre cuidou com
eventuais sintomas. Como começou a sentir falta de sensibilidade e amortecimento em
algumas partes do corpo, procurou a unidade básica de saúde onde foi atendida e começou
o tratamento contra a hanseníase, faz um mês. Nela, a medicação causou reações como dor
e amortecimento dos pés e parte das costas.
Ela também relatou sofrer preconceito. Como gosta de tomar chimarrão, relata
que as suas colegas de roda se afastaram. Talvez motivada pelo preconceito, preferiu ser
entrevistada apenas pela sua afilhada juntamente com o seu filho e para preservar a sua
imagem não aceitou que tirassem fotos. ( foi entrevistada por estudantes da equipe)
• Com quase 70 anos, a senhora Maria começou a ficar doente surgiram manchas
no corpo e formigamento nos pés. Por cerca de dois anos passou por vários médicos sem
descobrir o que tinha. Depois de um tempo foi a um médico cardiovascular que ao suspeitar
que ela tinha contraído hanseníase a encaminhou a um dermatologista, para onde ela foi no
mesmo dia. Foi encaminhada em regime de urgência e começou o tratamento no mesmo dia.
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O tratamento foi feito diariamente durante um ano, disse que o remédio era bastante
forte, ao final de um ano ela estava curada. Ela recebia o remédio em casa, mas sempre
ligava quando o remédio estava quase no fim. Os médicos e enfermeiros que tinham contato
com ela admiravam o seu empenho e seu bom humor.
A maior dificuldade encontrada com relação ao tratamento foi o de fazê-lo com fé
de que seria curada. Além disso, ela também sofreu preconceito. Por exemplo, suas amigas
que eram colegas de chimarrão sumiram quando souberam da doença e mesmo hoje não
voltaram. Na família também houve parentes que se afastaram. Por conta disso, a senhora
Maria não quis ter nem o seu nome completo e nem a sua foto divulgada.
Ela conta haver se apegado muito com Deus durante o tratamento e que o dia mais
feliz foi quando o médico disse que ela estava curada. Hoje faz dois anos que está curada.
• Equipe: As pessoas que estão realizando tratamento relatam ter sofrido preconceito
por serem portadores da doença?
UBS: Sim, lembro-me de um caso em específico, de uma jovem que estava realizando o
tratamento e frequentando as aulas no colégio. As reações dos medicamentos principalmente
a formação de nódulos sob a pele faziam com que os colegas de classe se afastassem dela,
não queriam nem mesmo sentar próximo com receio de pegar a doença. Ela chegou até a
deixar de frequentar as aulas por algum tempo. Mas ao saber do fato a direção do colégio foi
até a sala de aula e explicou para os alunos as formas de se contrair a doença e que a jovem em
particular estava fazendo tratamento e que dessa forma era impossível eles se contaminarem
e que o preconceito por parte deles era um obstáculo a mais para ela enfrentar. Depois disso
a aluna voltou ao colégio, agora recebendo apoio dos colegas, terminou seu tratamento e hoje
esta curada da doença.
Essa equipe entrevistou a aluna citada pela UBS :
Nome do entrevistado: V. D. G (19 anos)
Equipe: Como você descobriu que estava com a doença?
V: Pela presença de uma mancha no rosto que causava irritação (coceira). Procurei ajuda
médica e realizei exames em Cascavel, onde retiraram uma porção de pele para fazer biópsia.
Equipe: A UBS (Unidade Básica de Saúde) forneceu o tratamento de forma gratuita?
V: Eu recebi os medicamentos de graça. Porém, os medicamentos demoraram um pouco
para chegar a UBS.
Equipe: Os medicamentos causaram algum tipo de reação adversa?
V: Sim. Um dos medicamentos utilizados causava reação alérgica (manchas avermelhadas)
no corpo todo.
Equipe: Você tem ideia de como contraiu a doença?
V: Sim. Minha mãe e meus irmãos também tiveram a doença.
Equipe: Você percebeu que as pessoas mudaram em relação a você quando descobriram
que estava com a doença?
V: Sim. Os colegas de sala deixaram de conversar comigo e não chegavam perto de mim.
Hanseníase tem Cura.
O preconceito também.
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E: Você sofreu algum tipo de preconceito por ser portadora dessa doença?
V: Sim. Como já falei, sofri preconceito com relação aos meus colegas de sala. Porém, com
o trabalho de conscientização na escola realizado por parte dos orientadores pedagógicos e
direção, não tenho mais sofrido nenhum tipo de preconceito.
Equipe: Como foi o processo de cura e superação da doença (papel da família, dos amigos,
conhecidos e Programa da Saúde Familiar)?
V: Toda a minha família recebeu um tratamento eficaz e estão curados.
Observação: A entrevistada não quis registrar com fotos o momento da entrevista, já que
a mesma sofreu preconceito.
“Ao entrevistarmos moradores da comunidade pudemos observar que o índice de
informações sobre a doença é muito baixo. De todas as pessoas entrevistadas, 90% não
conheciam a doença, sintomas e nem onde e como o tratamento é oferecido. Então optamos
por informá-las em relação à mesma. Gostaríamos de frisar este aspecto da população. Ela
carece de informações.’’
S. Luciano , 45 anos, mora nesta na comunidade há 24 anos .
Pedimos para S. se ela sabia o que seria Hanseníase, a senhora falou : “eu não sei o que
é hanseníase!” Então pedimos se ela conhecia a doença “lepra” , ela imediatamente falou que
conhecia sim, a partir daí explicamos que no Brasil a doença havia passado a ser chamada de
Hanseníase e os motivos pela qual isso aconteceu, ela se mostrou surpresa pois não sabia
que a doença tinha mudado de nome .
Então ela conta que há onze anos sua irmã teve a doença e que não ligou para as manchas
sem sensibilidade, até um dia uma pedra entrou em seu pé e ela não sentiu. “Ela tinha manchas
tão feias que saiam liquido amarelado parecendo pus dia e noite. “Quando foi descoberta a
doença, nossa família teve que passar por vários exames, mas ninguém mais estava com
a doença.” O tratamento dela demorou mais de dois anos pois a doença já estava em um
estado avançado, naquela época o caso dela foi o pior de todo o Paraná mas graças a Deus
o SUS nos fornecia os remédios ‘’.
Ela conta que sua irmã foi embora para o Pará e por causa do calor suas manchas pareciam
que ficavam mais ‘destacadas’ . Emocionada conta que sua irmã quase não anda pois ela
cansa muito e a doença deixou muitas cicatrizes nela, ‘’ela não consegue torcer um pano’’.O
preconceito é muito grande, vizinhos, amigos pararam de frequentar a casa dela por causa
da doença, ela disse que sentiram e ainda sentem muito preconceito. Naquela época não
tínhamos informações por isso demoramos a descobrir doença, ela nos conta. “ vocês são as
primeiras pessoas que estão me informando , quem sabe se naquela época a gente tivesse
sido informado como agora, poderíamos ter descoberto a doença antes”!
“Por isso meninas aplausos a vocês, muito importante o que vocês estão fazendo. Parabéns
e obrigado por estar passando informações a nossa comunidade .”
• “Solicitamos junto à técnica de saúde entrevistada, o nome de alguns pacientes
para que pudéssemos fazer a entrevista, porém a mesma nos disse que precisaria entrar em
contato com os pacientes pedindo autorização. Nenhum paciente autorizou a entrevista.
Buscamos informações na comunidade sobre casos antigos/conhecidos para realizar
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a entrevista, porém não tivemos sucesso. Chegamos a conversar com uma vizinha que foi
portadora da doença, porém a mesma não quis falar sobre a doença, alegando que sofreu
discriminação por muito tempo e não gostaria de passar pelo sofrimento novamente, a mesma
teve a ponta dos pés amputados, vive sozinha, e a família quase não a visita.”
•
A entrevistada nos relatou um caso recente ocorrido no interior município
onde o paciente trabalhava de vaqueiro em uma fazenda, não teve esposa nem filhos e já
com idade avançada vivia isolado em um casebre no interior da fazenda. O indivíduo era
alcoólatra vivendo em condições de extrema sujeira, quando foi diagnosticada a doença já se
encontrava em estágio bastante avançada, parte das extremidades estavam muito afetadas.
Os agentes de saúde faziam visitas regulares para limpar as feridas, porém o paciente não
tomava a medicação regularmente. Os patrões foram orientados quanto à importância de
tomar a medicação de maneira contínua, e das condições de higiene, porém os mesmos
alegavam que tinham nojo das feridas e não cuidavam do paciente.
O centro de saúde acionou o serviço social do município e a Promotoria Pública da Comarca,
mas o paciente acabou mudando-se do município e não concluiu o tratamento no município.
• Informaram-nos que eles tinham um primo que morreu de suspeita de hanseníase,
ninguém queria cuidar dele porque as manchas já havia passado em uma parente que cuidou
por algum tempo. E no final da vida dele ele foi atendido por uma família acolhedora. Faz uns
dois meses que faleceu.
•
Em 1978 seu sogro que trabalhava de boia fria descobriu que estava com a doença,
tinha muitas manchas na pele com falta de sensibilidade. Naquela época as pessoas tinham
poucas informações e dificuldades em fazer o tratamento. O mesmo começou a fazer o
tratamento que era muito demorado, mas sempre monitorado. A pessoa responsável do
Posto de Saúde orientou o paciente para receber um auxílio doença. Este auxílio foi concedido
até a cura se concretizar. Poucas pessoas sabiam de sua doença, devido ao forte preconceito
que existia. Hoje ele é falecido, mas foi curado de Hanseníase.
•
Em 2008 uma moça entrou para sua família. Ela percebeu manchas no braço e
procurou o médico. Era Hanseníase, fez o tratamento e foi muito rápido, sempre foi alertada
da importância em tomar os medicamentos corretamente. Mas quando esta moça ficou
sabendo da doença, ficou muito desesperada, não queria sair de casa, buscando o isolamento,
devido ao grande medo do preconceito. A família foi a grande ajuda, além do tratamento para
sua cura. Hoje curada segue uma vida normal.
•
Em 2004, Lucimara com 17 anos participava de uma aula de Biologia que mudaria sua
vida. A professora explicava sobre os sintomas da Hanseníase, que fez a aluna identificar-se
com algumas características da doença. Lucimara tinha algumas partes do braço com falta de
sensibilidade, falou com a professora e a mesma a orientou a procurar um médico (Posto de
Saúde). Diagnóstico confirmado a paciente ficou desesperada, pensou em desistir de estudar
e isolar-se. Outra professora da escola ficou sabendo do caso e aconselhou-a bastante para
não desistir, pois a doença tem tratamento e cura. A aluna concluiu os estudos, terminou o
tratamento e soube conviver com a doença no seu dia a dia. A entrevistada, contou que
alguns amigos na época se afastaram, mas a família e a escola foram fundamentais para a
superação do problema. Hoje ela trabalha, constituiu família e não tem nenhum preconceito
em falar da doença.
Hanseníase tem Cura.
O preconceito também.
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3ª Tarefa
Bem vindos a TERCEIRA TAREFA da nossa Gincana! Valor 1000 pontos
•

Leiam com atenção para que a prova seja cumprida integralmente.

•

Atentem para os prazos.

•

Título da tarefa: Mostrando o que já aprendi!!.

Agora vocês já conhecem um pouco sobre a Hanseníase e a sua história, já conheceram
um pouco da comunidade em que a escola está inserida, chegou a hora de a equipe se reunir
para CRIAR!
4)

Vocês irão escrever uma paródia tendo como tema a Hanseníase.

Devem gravar um vídeo que tenha no máximo 2 minutos de duração cantando essa paródia.
Poderá cantar a paródia, estudante (s) da equipe, a equipe toda ou ainda outro/a
estudante, desde que devidamente matriculado na escola de vocês. Podem usar instrumento
para acompanhamento ou fazer uma capela.
Se quem for cantar, não fizer parte da equipe, deve ser anexada uma declaração da escola
dizendo em que série estuda. (mas precisa ser estudante da sua escola). Identifiquem no
vídeo a escola de vocês e coloquem o nome da equipe.Valor 500 pontos
5)

Nessa tarefa vocês irão criar um mascote para a nossa Gincana.

Pensem no que vocês já aprenderam até agora e de que maneira esse mascote poderia
representar nosso aprendizado e objetivos com essa Gincana.
Para essa tarefa, fica a critério da equipe escolher a melhor maneira para realizá-la, podem
fazer um Concurso Interno na escola, na equipe, enfim, usem a criatividade, peçam auxílio
para os professores de Artes.
Esse mascote deve ser enviado para nós de duas formas.
PRIMEIRA: em desenho manual, pintado, em folha de papel sulfite.
SEGUNDA: o mesmo desenho, feito em arte gráfica. ( essa arte deve ser feita por alguém
da escola).
Todas as equipes que entregarem, irão pontuar.
Porém, uma comissão escolherá um mascote que passará a ser usado no material de
divulgação das campanhas da 10ª Regional da Saúde.
Valor 500 pontos.
Essa tarefa tem início no dia 12 às 8 horas e termina às 23 horas do dia 26 de abril, uma
quinta-feira.
Essa tarefa foi um momento muito especial para as equipes, pois mostraram todo o
conhecimento adquirido até aqui nas paródias e nos mascotes.

Hanseníase tem Cura.
O preconceito também.
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Todos os vídeos e os mascotes estão disponíveis no site da Gincana

Musica original – Querência Amada Teixeirinha

http://www.gincanahanseníase2012.wordpress.com

Paródia – a hanseníase tem cura – equipe ágape.

Selecionamos algumas paródias, mas todas representaram o grau de conhecimento e
comprometimento das equipes.
Colégio estadual barra bonita.
Música: Falando Sério – João Bosco e Vinícius
Hanseníase não tem limites, ela não tem hora
Chega pra manchar e causar ferimentos
Preste atenção, estamos informando
O que acontece depois de um tempo.
Se você tem manchas que não sente
Se tem dores nas articulações

Colégio Estadual Maria Destéfani Griggio.

Quer saber como eu estou
Sinta o meu coração
E grita junto comigo
a hanseníase tem cura.
O exame identifica
Qual é o tratamento
Da província de MORHAN
Eu recebi assistência.

Procure logo algum tratamento
Pra você sair dessas situações.

Preste atenção nestes sinais
Pele manchada

O tratamento dela é gratuito
E orientações você vai receber
Prevenir é o melhor remédio
E cuidar da saúde é nosso dever.

Não sente nada,
É muito sério
Não espere mais,
Eu peço que se cuide
Vá ao posto de saúde

Hanseníase se trata de uma bactéria

Cuidado nunca é demais.

Que qualquer pessoa pode contrair
Ela ataca nervos e a pele
E logo no médico você deve ir
As pessoas tem preconceito
Podemos ajudar com ela acabar
Nosso trabalho estamos fazendo
Para sua vida melhorar

Berço de cascavel,
Sede núcleo regional
Terra dos paranaenses
Vamos combater esse mal.
Você que está lutando
Fazendo o tratamento
Não pense em desistir

O tratamento dela é gratuito

Essa doença tem cura.

E orientações você vai receber
Prevenir é o melhor remédio
E cuidar da saúde é nosso dever.
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Eu quero tanto saúde, cuidado.
Viver naturalmente
Hanseníase tem Cura.
O preconceito também.
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4 ª Tarefa

Sem ser discriminado.
Décima regional
Com histórias mil,
Livrando a hanseníase
Seremos muito felizes
No solo do meu brasil.

O mascote que foi escolhido pela Comissão Organizadora foi a ‘’MACHINHA ZERO’’ da
equipe do Colégio Estadual São João.
Essa mascote representa o comprimido que faz o tratamento da Hanseníase e o livro no
seu braço, o conhecimento, com o medicamento cura-se a doença e com o conhecimento
cura-se o preconceito.

Bem vindos a quarta tarefa da nossa Gincana!

Valor 1500 pontos

•

Leiam com atenção para que a prova seja cumprida integralmente.

•

Atentem para os prazos.

•

Título da tarefa: Corpo, Alma e Coração.

Estamos na reta final da nossa Gincana e algo me diz que iremos sentir saudades!! Mas
a nossa relação com a Hanseníase só começou, ainda faremos muitas coisas. Na verdade,
depois dessa Gincana e de tudo o que aprendemos, nunca mais seremos os mesmos.
Nessa tarefa, cada equipe fará o máximo que puder! Vamos refletir, escrever, aumentar o
nosso grupo, levar informação ao maior número de pessoas possível.
Não sei se vocês sabem, mas a Pastoral da Criança trabalha no Brasil todo, juntamente
com o Ministério da Saúde e o MORHAN, na questão da Hanseníase.
Então tivemos uma reunião aqui em Cascavel com Coordenadora Regional da Pastoral
da Criança, falamos sobre o nosso trabalho, e a partir de agora, iremos nos unir a todas as
representantes das pastorais dos Municípios de vocês. Inclusive, todas elas, 47 ao todo,
estarão no nosso Seminário dia 16 de Maio.
1) Para essa atividade vocês devem tentar entrar em contato com a pastoral da criança
do bairro/cidade de vocês e convidá-la para participar.
Também podem convidar professores de História, Geografia e outras disciplinas e também
outros colegas da escola, que queiram nos ajudar nessa etapa final.

Na tarde do dia 26 de junho de 2012, a Equipe do Colégio Estadual São João entregou
oficialmente a MASCOTE para a 10ª Regional da Saúde.

Nesse momento, irão ler um texto (em anexo) e ver um vídeo (link em anexo e no site da
gincana ). Após, respondam as seguintes questões:

Na oportunidade entregaram o projeto da Gincana para representantes do Regional da
Saúde de Foz do Iguaçu.

a) Com base nos conhecimentos de vocês e após ver o vídeo e ler o texto, quais
considerações vocês podem fazer em relação ao sistema educacional, do sistema político e
da saúde, focando a Hanseníase, da época retratada e agora? Tirem fotos dessa reunião de
vocês e façam o registro escrito das discussões feitas sobre os 3 itens, enviar digitado. Valor
400 pontos.

As equipes dos Colégios Castro Alves (outra vencedora) e do Colégio Marcos Schuster (
slogan escolhido) farão a viagem de premiação no mês de agosto.

Obs: Se não conseguirem reunir todas as pessoas citadas acima, a equipe não perderá
pontos, porém consideramos importante, NOS UNIRMOS nesse momento.

Também realizaram no dia 27 de junho, juntamente com a equipe do Colégio Estadual
Princesa Izabel a viagem de premiação para as Cataratas, Itaipu e Polo Astronômico.

LINK DO VÍDEO http://www.youtube.com/watch?v=vSkIMX1HCiE
Nivaldo Mercurio disponível no site também.
b) Após terem lido a história de vida da Helena, hoje ela mora em São Paulo, é casada,
tem filhos, voluntária do MORHAN, o que vocês gostariam de escrever para ela? Podem
escrever um texto em conjunto ou cada um da equipe escrever um pouco, fica a critério de
vocês. Ela está esperando uma resposta, apesar de não saber como será direcionada essa
atividade.
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Esse texto para a Helena deve ser enviado em um arquivo separado da outra parte da
tarefa, com o nome do colégio e ou da equipe, pois assim facilita o envio para a mesma.
Informo a todos que a Helena nos autorizou a usar a história dela em nossa Gincana. Valor
300 pontos
2) Nessa atividade vocês deverão visitar uma escola que não aderiu a Gincana. Pode ser
uma escola estadual ou municipal. Devem ir com as camisetas da Gincana, levem folders, se
precisarem que eu envie, é só me avisarem, podem cantar a paródia que fizeram, enfim, vocês
já estão preparados para levar todas as informações da Hanseníase para outras pessoas.
Organizem essa apresentação, quem vai falar, o que irão falar, é importante contar a história
da separação dos filhos de seus pais, dados estatísticos, um pouco do que vocês já fizeram
até agora e o que ainda irão fazer.
Registrem esses momentos com fotos e enviem um relatório contando em qual ou quais
escolas foram ( podem visitar mais de uma se quiserem ), quantas turmas visitaram ou para
quantas pessoas levaram as informações, convidem a pastoral da criança para acompanhálos, se for possível. Uma outra possibilidade para essa atividade, no caso de cidades onde
não tenham outras escolas para visitar, é ir para a comunidade mesmo, visitar as casas, levar
a informação a um maior número de pessoas possível. Valor 300 pontos.
3) Vocês devem fazer uma reunião com a comunidade escolar para repassar tudo o que
vocês fizeram desde a primeira atividade da Gincana. O que aprenderam, as dificuldades que
tiveram, apresentem a paródia, mostrem o resultado do trabalho de vocês. Registrem esse
momento com fotos e coletem assinatura dos presentes. Essa folha de assinatura deve ser
escaneada e enviada via e-mail, juntamente com as fotos dessa reunião e um breve relatório
da atividade.
Valor 500 pontos.Essa tarefa tem início no dia 30 de abril às 8 horas e termina às 23 horas
do dia 10 de maio, uma quinta-feira.
Essa tarefa exigiu muito das equipes, pois foram solicitados a fazer várias atividades
interagindo com a comunidade escolar e com outras escolas, mas o resultado foi surpreendente.
Helena Bueno, residente em São Paulo, filha de pais que tiveram Hanseníase, viveu os
horrores de ter sido retirada do convívio da sua família. Relatou a sua história e autorizou o
seu uso pelas equipes. Destaca-se aqui alguns fragmentos:

“Não tenho boas recordações deste lugar, pequenina, lembro-me que apanhei muito; por
motivos banais. Aquelas pessoas que deveriam me proteger, foram muito maldosas comigo;”
“....em uma dessas casas, passei por uma experiência muito amarga.... que prefiro não
contar....uma criança tão pequenina, tão indefesa, nas mãos de pessoas monstruosas e
nojentas....”
“..sentada na maca da enfermaria do orfanato, o médico me perguntou por duas vezes o
que era aquilo no meu corpo, eu menti para ele pois sabia que coisa ruim viria depois..”
“..se eu não rezasse pela cartilha deles, eu iria para a ¨FEBEM¨..,”
“Contei que fui brutalmente ameaçada com um objeto no estômago e que queria fugir
dali..”
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“Fiquei um ano escondida, sem botar meus pés nas ruas e as poucas vezes que
eu saia com eles para almoçarmos fora de domingo tinha todo um ritual...”
Na sequência destaca-se alguns fragmentos das respostas enviadas para a Helena. Todas
foram encaminhadas para a Helena Bueno via e-mail.
»
Estávamos lendo sua história no grupo e nesse grupo tinha uma menina que se
emocionou muito, na verdade a emoção foi grande.
Essa menina teve uma história quase parecida, após a leitura e ao vê-la chorando
perguntamos o porquê da emoção, então começou a nos contar o que tinha acontecido na
sua vida, ela ficou em uma casa lar junto com seus irmãos porque a sua mãe estava doente,
a mãe foi considerada esquizofrênica e não tinha condições de ficar com os filhos e o pai os
abandonou quando pequenos, ela conta que lá na casa lar ela apanhava, era judiada, enfim
uma história muito, muito triste.
»
A partir da sua história podemos ver o quanto é importante tirar um pouco de nosso
tempo para conversarmos, dar atenção, carinho a alguém com hanseníase, pois assim essa
pessoa terá vontade de viver e seguir o tratamento.
»
Quando começamos o projeto, tínhamos apenas um objetivo, aprender e se informar
sobre a hanseníase e o preconceito ocorrido com a doença. Mas agora fomos além, aprendemos
sobre a doença e “convivemos” com histórias reais de pessoas que sofreram desde a infância,
na busca de não sofrerem mais a discriminação da sociedade.
»
Com sua história de vida sofrida, mas que mostra a sua coragem de encarar os
problemas, me conscientizei e quero ajudar a acabar com todo esse preconceito que as
pessoas ainda têm com essa e outras doenças também; para que daqui algum tempo essa
história de discriminação consiga ser “exterminada” de vez.
»
Estou motivado a ajudar a combater e a erradicar toda a discriminação existente,
para que as pessoas com a doença sejam mais felizes e mais livres, pois não vão ser mais
pressionadas ou excluídas.
»
Não posso dizer que sei o que você passou, mas suas palavras me atingiram de tal
forma que vi que não quero que essa gincana seja só um momento no colégio, mas que seja
também um projeto para minha vida, e que eu possa fazer o que puder, para ajudar de alguma
forma as pessoas que são atingidas por este mal.
As equipes também visitaram escolas que não aderiram a Gincana, cantaram, deram
informações.
Destaca-se dessa atividade alguns momentos:
»
Aproveitando a ocasião entrevistamos uma professora da nossa escola que esta
com a doença detectada ha 1 ano e somente com a Gincana ela resolveu comentar
.Ela se emocionou muito ao falar o que nos abalou muito também, disse que ha 3 anos
percorreu médicos que trataram como se fosse uma alergia pois não apresentava manchas
características da doença, quando descobriu ficou muito abalada “o que fiz para Deus para
merecer esse castigo...” disse ela,comentou ainda que a medicação é muito forte e causa
outros transtornos,a doença em sua regressão dói muito segundo ela. Também só comentou
com os outros colegas e familiares depois da Gincana, disse que se sentiu segura em falar,
Hanseníase tem Cura.
O preconceito também.
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comentou sobre alguns sintomas como muita dor nas articulações nas mãos e nos pés e que
também muitas vezes perde calçados. O que mais chama a atenção é o emocional dela que
esta muito abalado, ela chorou em vários momentos da entrevista ,ela esta muito satisfeita
com a Gincana e espera que venha a ajudar mais pessoas informando-as e levando de certa
forma conforto para quem está com a doença.

5ª Tarefa

»
Na nossa visita a outra escola, fomos muito bem atendidos, o pessoal se mostrou
solidário com a Gincana,passamos nas salas de aula, levamos panfleto e algumas perguntas
de conhecimento sobre a doença foram respondidas, ainda no intervalo fomos até a sala dos
professores ao qual nos surpreendemos pois houve várias perguntas para esclarecer sobre a
doença das quais foram todas respondidas.Nesse mesmo colégio, uma professora que esta
com a doença e descobriu ha 1 semana ao entrar em uma sala onde essa professora estava,
escutou com atenção o que o grupo comentou e ao sair ela pediu que gostaria de falar
com a professora coordenadora da equipe da Gincana, então ela contou que estava com a
doença e não sabia como contar aos colegas, de como se portar diante dessa situação, muito
abalada também chorou, pediu ajuda pois não sabia o que fazer, contou que em sua família o
quadro de hanseníase vem desde sua avó, mãe e irmã. Foi muito gratificante essa visita, pois
colhemos novos relatos, nos emocionamos e aprendemos um pouco mais.Valeuuu!

Essa tarefa foi um questionário que as equipes tiveram que responder totalmente on line.
Composto por 15 perguntas sobre a Hanseníase, sua história, diagnóstico, tratamento e
implicações. Esse questionário ficou no ar 24 horas e teve valor de 1500 pontos.

6ª Tarefa

O GRANDE DIA assim ficou conhecido o dia 16 de maio de 2012, pois foi nessa data
que aconteceu a última tarefa da Gincana: A CAÇA AO TESOURO

Nessa etapa da Gincana uma professora entrou em contato com a Comissão Organizadora
dizendo que iria mudar a linha de pesquisa do doutorado para “hanseníase”.

Essa tarefa reuniu na manhã do dia 16, dois representantes de cada equipe, numa prova
que consistia em retirar uma charada cuja resposta era um bicho. A dupla então deveria correr
e encontrar esse bicho ( um membro da comissão com uma ‘’cabeça’’ de bicho), responder
uma pergunta sobre a Hanseníase e então voltar para a mesa com a resposta da charada.
Se errasse, pagava um ‘’castigo’’.
Ganhou a equipe que respondeu todas as perguntas e charadas em um menor tempo.
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Seminário de
Encerramento
O Seminário de encerramento aconteceu na tarde do dia 16 de maio. Reuniu em torno de
1200 pessoas, entre professores, estudantes, profissionais da saúde, Pastoral da Criança e
autoridades em geral.
Teve como objetivo a socialização do trabalho desenvolvido pelas equipes e divulgação do
resultado final.
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Considerações finais
Essa ação da Gincana Cultural A Hanseníase tem cura. O Preconceito também, se
propôs a repassar e esclarecer sobre as formas de contágio e tratamento da Hanseníase.
Conscientizar quanto ao preconceito existente e tentar amenizá-lo através da informação,
integrar a educação e a saúde, promover atividades em equipe e diversificadas dentro da
escola e interagir através do uso das tecnologias.
Após dois meses de trabalho intenso com as trinta e seis equipes inscritas chegou-se a
conclusão que todos os objetivos propostos foram atingidos pois a medida que as tarefas
foram sendo concluídas e os relatórios e registros escritos ou os vídeos e as fotos foram
sendo enviados, ficou notório e evidente o grau de envolvimento e de conhecimento de todos
os participantes, a interação com as comunidades, pelas entrevistas, palestras realizadas,
divulgações feitas nas mídias locais dos 14 municípios participantes, as visitas às outras
escolas, a produção das paródias e criação dos mascotes, assim como a presença de todos
no seminário de encerramento.
As duas professoras que deram seus depoimentos dizendo que após as atividades da
Gincana sentiram-se seguras em contar sobre a doença é a prova de que somente através
da informação é que o preconceito será amenizado e quanto mais informação for levada a
um número cada vez maior de pessoas, menos preconceito teremos, o diagnóstico será feito
precocemente, conseguindo assim, de fato, transformar o quadro preocupante da Hanseníase
no Brasil e no mundo.
Essa ação pode ser desenvolvida em qualquer cidade, estado, país, a única ressalva a ser
feita é em relação à tarefa do questionário on line, pois locais com difícil acesso à internet
deve ser revista ou alterada, poder-se-á utilizar-se do mesmo questionário adaptando-se a
maneira de ser respondido.
O envolvimento da educação na divulgação e promoção da Hanseníase foi fundamental,
pois este tema está intimamente ligado aos conteúdos curriculares e a maneira que foi
apresentada em forma de Gincana, com desafios, prazos, metas, instigou o jovem a participar
e o os objetivos foram facilmente cumpridos e superados
Espera-se que essa ação possa mudar a realidade dessa região do Paraná não somente
em relação à hanseníase, mas como na promoção da cidadania, respeito aos direitos humanos
e a valorização do conhecimento para a transformação da sociedade.

Márcia Fontanella
Professora há 20 anos.
Formada em Letras, pós-graduada em Língua Literatura e Ensino.
Atualmente trabalha no Núcleo Regional da Educação de Cascavel, Paraná,
com projetos Educacionais.
e-mail marciafontanella@nrecascavel.com
Voluntária do MORHAN
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