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Resumo:  
O presente trabalho teve como objetivo promover ação educacional em saúde para prevenção e 
controle da dengue por meio do tema transversal de Saúde Pública  trabalhados  no ensino de 
ciências. Foi aplicado um questionário aos pais dos alunos e na seqüência foram aplicadas 
diferentes estratégias pedagógicas aos alunos em sala de aula. Com a finalidade de verificar se a 
intervenção na comunidade contribuiu para a mudança de hábitos da população reaplicamos o 
questionário aos pais dos alunos. Observamos que de maneira geral, a comunidade  demonstrou 
ter  maior conhecimento em relação à dengue no que se diz respeito a controle e prevenção. 
Concluímos que ações educativas auxiliam na ampliação do conhecimento da comunidade e que 
a escola tem um papel fundamental na saúde e qualidade de vida da população. 
Palavras chaves: Tema Transversal, Saúde Pública, Ensino de Ciências. 
 

Abstrat: 
This study aimed to promote health education action to prevent and control dengue fever by 
crosscutting theme of Public Health worked in science education. We administered a 
questionnaire to parents and were then applied various teaching strategies to students in the 
classroom. In order to ascertain whether the intervention in the community contributed to the 
changing habits of the population re-applied the questionnaire to parents. We note that in general, 
the community has demonstrated greater knowledge regarding dengue as regards the control and 
prevention. We conclude that educational assist in expanding the knowledge of the community 
and the school has a key role in health and quality of life. 
Key words: Theme Section, Public Health, Science Teaching  
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Introdução 

 

As práticas pedagógicas que adotam saúde como tema transversal, segundo o Paramento 

Curricular Nacional, utiliza uma visão reducionista da saúde, ou seja, detém-se apenas aos 

aspectos biológicos, não estimulando discussões que enfatizem aspectos como, por exemplo, os 

grupos da população em que a doença é mais incidente, característica de vida deste grupo, 

incidência da doença nos últimos anos. Umas das dificuldades ao se trabalhar o tema transversal 

saúde nas escolas, segundo a Lei 5.692/71 que introduziu no currículo escolar a temática saúde, 

os programas de saúde não deveriam ser tratados como disciplinas, mas sim, por meio de 

atividades ou projetos, o que nem sempre são aplicados de forma pontual por algumas escolas. 

A promoção de Saúde é uma estratégia defendida pela OMS, tendo como componente 

essencial o estabelecimento de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento de 

habilidades pessoais e coletivas, visando à melhoria da qualidade de vida e saúde (SICOLI et al, 

2003). 

De açodo com Schall (1994): 

 

Por meio da Educação, desenvolve-se nas crianças responsabilidade perante seu 
próprio bem estar, contribuindo desta forma para a manutenção de um ambiente 
saudável. Contudo, para que isso ocorra, é importante que o processo educativo 
não se instale de maneira impositiva, mas de forma adequada a capacidades 
cognitivas do discente, num ambiente prazeroso, propiciando uma relação direta 
entre os conteúdos e o seu dia-a-dia. 
 

 
A escolha da Dengue como tema transversal de saúde pública, teve por base a sua 

importância no Brasil e em Sergipe no que se diz respeito a umas mais importantes epidemias da 

dengue ocorridas no país em 2008. Logo que, existe certa dificuldade ao se trabalhar na 

prevenção e controle da dengue devido à maneira de como esta informação é transmitida. As 

mensagens informativas deveriam circular intensivamente durante todo o ano, evitando inclusive, 

a falsa idéia de que a dengue só ocorre no verão. Conforme Madeira et al.(2002), uma das formas 

de controlar proliferação do Aedes aegypti é a disseminação do conhecimento sobre o vetor, por 

conduzir a conscientização e a tomada de medidas contra a sua proliferação. 

Portanto, o ambiente escolar pode ser excelente para o desenvolvimento de um módulo 

educativo sobre dengue. Pois, a divisão dos conteúdos por idade e nível de conhecimento, 
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permite que o ensino seja realizado nos diferentes níveis de complexidade de acordo com o 

cognitivo de cada aluno levando-os a refletirem sobre assuntos relacionados a sua comunidade, 

tornando-os agentes ativos na transformação da sua realidade. 

O nosso trabalho foi realizado na tentativa de colaborar com a população da comunidade 

Rosa Elze, no intuito de sensibilizá-los no combate da dengue através de ações que foram 

implantadas na Escola Estadual Olga Barreto. Com os alunos do 6º anos do Ensino Fundamental 

referente à matéria de Ciências, trabalhando o tema transversal de Saúde Pública  relacionado à 

prevenção e controle da dengue, visando a sua aplicabilidade na escola para a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade. Tendo o discente como elemento ativo na transformação da 

sua própria realidade, utilizamo-nos de jogos educativos como ferramenta pedagógica, visto que, 

segundo Piaget (1997), os jogos representam uma ferramenta de entendimento, raciocínio, 

diversão e integração social, levando o discente a recriar uma realidade, moldá-la e, de certa 

maneira, vivenciá-la.  

No processo educativo, as atividades de jogos tiveram um desenvolvimento lento, 

contudo, hoje se sabe que a sua utilização no ambiente escolar traz muitas vantagens tanto para o 

ensino quanto para a aprendizagem (PIEROZAN & BRANCHER, 2004). Os jogos têm um valor 

educacional intrínseco, logo que, estes funcionam como uma motivação a mais, que une a 

vontade e o prazer na realização de uma atividade, criando um ambiente gratificante e atraente 

para o desenvolvimento integral do educando (SILVA et al., 2008). Os professores utilizam os 

jogos lúdicos, com o intuito de fazer com que a aprendizagem torne-se algo mais fascinante, 

estimulando o raciocínio, levando o aluno a enfrentar situações conflitantes que estejam 

relacionadas com o seu cotidiano (LARA, 2004). 

 

Segundo Maratori (2003): 

 

Ao optar por uma atividade lúdica, o educador deve ter objetivos bem definidos. 
Esta atividade pode ser realizada como forma de conhecer o grupo com o qual se 
trabalha ou pode ser utilizada para estimular o desenvolvimento de determinada 
área ou ainda promover aprendizagens especificas, ou seja, o jogo como 
instrumento de desafio cognitivo. 

 
 

As dificuldades por parte dos professores para ministrar os conteúdos de Ciências no 

ensino fundamental, muitas vezes, estão relacionadas à metodologia convencional, que envolve 
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conteúdos abstratos onde prevalece a memorização do conteúdo e a dissociação com o cotidiano 

(MELO et al., 2007). Tendo por base tais dificuldades, os jogos didáticos possuem uma função 

importante no processo educacional. Os ensinamentos transmitidos ludicamente são absorvidos e 

assimilados pelos alunos com maior facilidade (JÚNIOR & PINTO, 2008). O jogo ganha espaço 

como ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que propõe estímulo ao interesse dos 

alunos, e simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor à condição de condutor, 

estimulador e avaliador da aprendizagem (CAMPOS et al.,2002). 

 Dessa forma, acredita-se que o ambiente escolar pode ser cenário de transformações 

culturais e de mudanças de comportamento, pois através de aprendizagens significativas pode-se 

proporcionar o desenvolvimento de atitudes de promoção da saúde (FONTANA, 2007).  

 

METODOLOGIA  

 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Professora Olga Barreto, no bairro Rosa Elze, 

Município de São Cristóvão. Tendo como objeto de estudo os alunos do 6º ano do ensino 

fundamental e os seus pais. Inicialmente escolhemos três turmas do 6º ano para a aplicação das 

atividades do projeto, englobadas pelas turmas A e B que apresentavam 39 alunos cada e a turma 

C com 34 alunos, totalizando 112 alunos. A participação dos pais ocorreu de forma voluntária e a 

pesquisa foi realizada em seu domicílio. As residências das turmas selecionadas estavam 

dispersas em conjuntos próximos à escola. 

Foi construído um questionário, que foi aplicado aos pais dos alunos para avaliar, em um 

primeiro momento, o conhecimento deles a respeito da dengue. O questionário foi misto, com 

questões dos tipos aberta e fechada, e do tipo drop-off, no qual o pesquisador vai ao local onde 

está o respondente, deixa-o com ele o questionário e retira em hora previamente marcada 

(STEFFER, 2009). O questionário foi aplicado aos pais em visitas a residências dos estudantes no 

período de 09/09 a 03/10/2009. As visitas às residências foram feitas em duplas constituídas por 

alunas dos laboratórios de Parasitologia e Histologia do departamento de morfologia da UFS. Do 

grupo inicial de alunos apenas 74 questionários foram preenchidos pelos pais dos alunos, logo 

que muitas casas encontravam-se fechadas e não foi possível localizar.  
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Foram aplicadas duas metodologias pedagógicas às turmas escolhidas para participarem 

do projeto, descritas a seguir:  

Metodologia I: Apresentação de palestra sobre a dengue, informando o que seria a doença, 

quais os seus sintomas, a forma de transmissão, formas de controle e prevenção, e na sequência 

aplicação de jogos educativos.  

Metodologia II: Como na metodologia A, palestras foram ministradas com objetivo de 

esclarecer e divulgar métodos preventivos de controle da dengue. Porém, neste grupo não houve 

a aplicação de jogos. 

 Foi ministrada a palestra aos alunos do 6º A e 6º B, em uma turma de cada vez e na 

seqüência a aplicação dos diferentes jogos educativos. A turma do 6º C ficou estabelecida como a 

turma onde a metodologia II seria aplicada, onde apenas a palestra seria ministrada servindo de 

controle. As atividades iniciaram com a palestra (Fig.1). O conteúdo envolvia informações sobre 

a dengue, tais como o que é dengue, a sua forma de transmissão, sintomas, biologia do vetor e 

cuidados que poderiam ser tomados para a redução de criadouros potenciais. Após a palestra 

começou a aplicação dos jogos. 

 

 

Figura 1: Palestra sobre dengue na turma do 6º ano, Escola Estadual Olga Barreto. São Cristóvão, 2009. 

 

Para a realização das atividades propostas foram confeccionados dois jogos, um de 

tabuleiro e um de quebra-cabeça, que foram aplicados nas turmas que foram escolhidas para 

participar dos jogos. A distribuição dos alunos pelas diferentes metodologias foi feita de maneira 

aleatória. Para a confecção do jogo de tabuleiro (Fig.2), foi utilizado papel madeira e folhas de 

papel A4. O jogo foi construído em tamanho grande, para que os alunos pudessem se colocar em 

cima do tabuleiro e deslocar-se como pinos. Os alunos foram divididos em grupos de 8-7alunos, 

onde apenas um seria o pino. As crianças do tabuleiro podiam consultar o seu grupo antes de 
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responder às perguntas que estavam relacionadas sobre cuidados que se deve ter sobre dengue, 

outra com interrogação, que se refere às perguntas e outras em branco. As crianças jogavam o 

dado, cada um a sua vez, e andavam no tabuleiro as casas correspondes, as quais respondiam às 

perguntas ou faziam o que o tabuleiro mandava. O jogo terminava quando as crianças chegavam 

ao final do tabuleiro. 

 

 Figura 2: Alunos durante o jogo do tabuleiro. 

 

O jogo do quebra-cabeça foi confeccionado com papel cartão A4, onde foi impressa a 

imagem do mosquito Aedes aegypti (Fig.3). A imagem escolhida buscou retratar a morfologia do 

vetor de forma clara, didaticamente aconselhada a este tipo de trabalho. Para jogar a sala foi 

dividida em grupos, no total tínhamos seis quebras cabeças. As perguntas feitas aos alunos foram 

as mesmas do jogo do tabuleiro, e a cada acerto o grupo de alunos ganhava uma nova peça, o 

grupo de alunos que completasse primeiro a imagem ganharia o jogo.   

 

Figura 3: Aplicação do jogo do quebra-cabeça. 
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 Em um primeiro momento foram analisados os questionários aplicados aos pais, para 

obtermos um parâmetro do conhecimento prévio dos pais antes da nossa intervenção na escola 

com os alunos. Nesta primeira análise os questionários foram digitados utilizando o programa 

Epidata 3.1. E a base de dados analisada utilizando o programa Epi info 3.5.1. O questionário que 

tinha sido aplicado aos pais antes da intervenção na escola, foi reaplicado depois de três meses 

para avaliar a repercussão do conhecimento adquirido pela nossa intervenção, e se ela refletiu no 

conhecimento dos seus pais em relação à atitude em não manter criadouros potenciais do vetor na 

casa. Conseguimos reaplicar os questionários em 55 residências perfazendo 74,3% do grupo 

inicial da primeira análise. 

Os questionários foram armazenados no programa Epi data 3.1 dando continuidade ao 

banco de dados inicial. As respostas foram analisadas qualitativamente, levando em consideração 

ás respostas sobre a doença e o vetor, e quantitativamente em relação às fontes de informação e as 

medidas de prevenção. Na seqüência utilizamos o programa Epi info 3.5.1 para realizar a análise 

do banco. 

 

 

RESULTADOS  

 

Decidimos avaliar os resultados estratificados em relação à metodologia aplicada, com o 

intuito de avaliar se as diferentes metodologias aplicadas refletiram no número de acerto por 

parte dos familiares. O questionário que foi reaplicado no grupo final das 55 residências dos 

alunos, destes 69,1% dos alunos participou da aplicação dos jogos em sala de aula, seja o jogo A 

ou B, e 30,9% assistiram apenas à palestra, servindo de grupo controle. 

Foi observado que a turma onde apenas a palestra foi aplicada, quando questionados sobre 

o que seria a dengue 41,2% dos familiares responderam de forma correta, seguida pelo jogo do 

quebra-cabeça 33,3% e tabuleiro 31,6%. Já quando foram perguntados o que eles entendem como 

dengue, o grupo de familiares dos alunos que assistiram somente à palestra obteve o pior 

desempenho, entendendo dengue como se fosse o próprio mosquito 52,9%.   

Ao serem indagados sobre os sintomas da dengue, todos os familiares associados aos 

grupos responderam de forma correta, sem apresentar variação expressiva entre eles. Quando 
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questionados sobre a transmissão da dengue os familiares associados ao jogo do quebra-cabeça 

tiveram índice de acerto de 88,9%, seguido pelo jogo do tabuleiro 84,2% e a palestra com 82,4%. 

Sobre dengue hemorrágica, foi observado um índice de acerto de 63,2% nos familiares 

associados aos alunos do jogo do tabuleiro, seguido pelo jogo do quebra-cabeça 55,6% e palestra 

52,9%. Com relação aos fatores da dengue hemorrágica, observa-se que os familiares associados 

ao jogo do tabuleiro tiveram maior desempenho interligando a dengue hemorrágica ao 

sangramento/hemorragia ou mesmo como sintoma grave da dengue que pode ocasiona a morte 

com percentual acumulativo 79%.  

Com relação à transmissão da dengue, foi observado que o grupo de familiares associados 

ao jogo do quebra cabeça obteve 88,9% de respostas corretas, o jogo do tabuleiro 84,2% e 

palestra 82,4%. Porém, em relação à biologia do vetor 52,6% dos familiares associados ao jogo 

do tabuleiro responderam de forma correta, seguido pelo grupo de familiares associados ao jogo 

do quebra-cabeça 50% e palestra 41,2%. Foi observado que 83,3%, do grupo de familiares 

relacionados ao jogo do quebra-cabeça afirmaram não ter conhecimento de uma vacina contra a 

dengue, assim como o grupo associado à palestra alcançaram o percentual de 70,6% e no jogo de 

tabuleiro 68,4%. 

Quando questionados sobre os criadouros do mosquito e quais os cuidados que devem ser 

tomados para reduzir a quantidade de criadouros potenciais e a redução da proliferação do 

mosquito, observamos uma relação direta do número de acertos entre estas duas variáveis em 

todas as metodologias. 

 

DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho, diferentes metodologias foram aplicadas aos alunos, com o intuito 

de trazer para sua realidade informações de prevenção e controle da dengue, e fazer com que o 

discente envolver-se mais com o conteúdo. O objetivo do trabalho não foi avaliar os alunos, mas 

sim a eficiência dos diferentes jogos propostos no trabalho em relação aos pais, se existe uma 

relação entre o que os alunos aprendem de forma ativa e efetiva na escola, e como estas 
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informações refletem no cotidiano dos seus familiares, no caso da dengue com a redução de 

criadouros potenciais. 

Observando os resultados obtidos, poderíamos dizer que os grupos de familiares 

associados aos jogos, de forma geral, saíram-se melhor do que o grupo controle, que somente 

assistiram a palestra. Isso pode ser explicado pelo fato de que os jogos reforçaram o 

conhecimento passado pela palestra no momento inicial da intervenção, motivando os alunos a 

acertarem um maior número de questões, fazendo-os comentarem os resultados mesmo fora da 

sala de aula, inclusive com seus familiares das atividades ocorridas na escola. O grupo de 

familiares dos alunos onde apenas a palestra foi apresentada, em relação à maioria das variáveis, 

obteve um desempenho menor em relação ao jogo do tabuleiro e ao jogo do quebra-cabeça.  

Piaget (1997), fala que a maneira adequada de ampliar ou modificar as estruturas 

cognitivas do aluno consiste em provocar discordâncias ou conflitos cognitivos que representem 

desequilíbrios a partir dos quais, o aluno consiga reequilibrar-se, superando a discordância e 

reconstruindo o conhecimento. Logo, podemos verificar que no grupo de alunos onde foi 

proferida apenas a palestra, o conhecimento não foi reconstruído, tornando-se não significativo, 

poderíamos dizer que ele foi apenas reforçado. Para que o conhecimento obtido pelos alunos na 

palestra ultrapasse o muro da escola, e chegasse até suas residências e dispersassem um maior 

conhecimento sobre controle e prevenção da dengue ou mesmo de outras doenças, é necessário 

que a aprendizagem seja significativa. Características que o jogo lúdico apresenta, de se fazer 

agente promotor de uma aprendizagem duradoura. 

Conforme Grubel & Bez (2006): 

Os jogos devem ser usados como um recurso a mais, que pode ser construído e 
explorado com os alunos, vindo a somar positivamente no processo de ensino-
aprendizagem. Utilizados de forma divertida e animada, pois brincando também 
se aprende e é muito mais prazeroso. 

 

Na avaliação dos resultados obtidos, fica difícil afirmar se a intervenção na escola teve 

uma relação direta na melhora no conhecimento dos familiares, visto que, na análise dos 

questionários não foi possível uma confirmação estatística entre a associação da metodologia e 

sua influência nas respostas dos pais. A nossa análise foi restrita a uma avaliação qualitativa dos 
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questionários e descritiva do banco de dados criado. Porém, com o olhar critico do professor - 

pesquisador presente em todos os momentos do trabalho, acreditamos que a intervenção na escola 

agiu de forma positiva, elevando o conhecimento dos pais sobre forma de prevenção e controle 

de dengue, logo que, na visita da reaplicação dos questionários alguns familiares lembraram-se da 

primeira entrevista e alguns alunos encontravam-se em casa em janeiro, durante o período de 

férias escolar  auxiliando seus pais nas respostas, lembrando-se de informações aprendidas três 

meses antes. 

Trabalhos na literatura que avaliavam o jogo como ferramenta pedagógica, demonstraram 

que é um bom recurso didático, uma vez que não só auxilia no processo de ensino-aprendizagem, 

como também ajuda a desenvolver no aluno outras habilidades (CARVALHO, 2009). As 

habilidades cognitivas e socioculturais dos alunos podem ser ampliadas e os conhecimentos 

aprendidos na escola podem ser propagados além das salas de aulas, tornando-se parte do seu dia 

a dia. Portanto, a escola é ponto de partida eficiente para a educação voltada à saúde pública, 

envolvendo diversas questões entre elas o trabalho de controle e prevenção da dengue. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente artigo considera que ações educativas que envolvam temas transversais de 

saúde pública, como no caso da dengue e de outras doenças endêmicas, são necessárias para a 

conscientização da população, levando a uma conseqüente ação de prevenção e combate ao vetor. 

A escola e professores têm instrumentos institucionais para a realização de um trabalho integrado 

entre escola e a comunidade, utilizando o discente como agente promotor de saúde. 

A criança neste sentido ganha um papel crucial na mudança da mentalidade da 

comunidade. Muitas vezes carente e sem a devida consciência do seu papel como cidadão, que é 

capaz de mudar sua própria realidade e contribuir de forma significativa para a diminuição dos 

números de criadouros, e conseqüentemente a redução da proliferação do vetor. 
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 É importante ressalta, a importância dos jogos lúdicos como metodologia, auxiliando no 

ensino de ciência naturais no que se diz respeito à construção e reconstrução de conceitos 

abstratos por parte dos discentes. 
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