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Resumo: O vírus da dengue é uma ameaça constante para o bem estar da sociedade e consequentemente da
saúde humana, provocando sintomas parecidos com a gripe comum, entretanto mais forte e perigosa,
podendo causar até a morte dependendo do tipo de contágio adquirido. Uma maneira de reduzir a ameaça do
Aeades aegypti é com a utilização de aulas lúdicas, utilizando diversos jogos, entre eles, jogos digitais
voltados para essa realidade, ou seja, visando a prevenção dessa doença. O presente artigo discute sobre
ações a serem tomadas pela escola para a conscientização da sociedade sobre esse perigo emitente, para
isso, disseminando a educação para aqueles, que serão os vindouros professores: as crianças, que serão os
futuros modeladores da sociedade e futuro do planeta.

Palavra-Chave: Vírus da dengue – Aulas lúdicas – Conscientização

Abstract: Dengue virus is a constant threat to the welfare of society and consequently human health,
causing symptoms similar to, but stronger and more dangerous flu, can cause even death depending on the
type of infection acquired. One way to reduce the threat of Aeades aegypti is with the use of recreational
classes, using various games, among them, facing this reality digital games, ie, preventing this disease. This
article discusses actions to be taken by the school to raise awareness in society about this issuer danger to it,
spreading education for those who will be the teachers come: children who are the future shapers of society
and the future of the planet.
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1 INTRODUÇÃO

A dengue é uma doença transmitida aos seres humanos através da picada do mosquito Aeades aegypti, sendo
considerada um dos principais problemas de saúde pública de todo o mundo, o vírus causador da doença
possui quatro sorotipos, existindo quatro tipos de dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Esse mal tem
origem africana, chegando ao Brasil juntamente com os navios negreiros que traziam seus ovos dentro dos
depósitos de água das embarcações. A dengue pode apresentar-se clinicamente de quatro formas: Infecção
Inaparente, Dengue Clássica, Febre Hemorrágica da Dengue e Síndrome de Choque da Dengue.

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_importancia_de_jogos_educativos_para_conscientizacao_e_manutenc.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Segundo ARAÚJO et al, a dengue tem sua disseminação diretamente relacionada à existência de criadouros
de mosquitos em espaços no interior ou próximo das residências, e o seu controle é condicionado à eficácia
das ações de vigilância e combate. Cabe aos cidadãos, juntamente com o serviço de saúde pública e da
educação escolar, preservarem o meio onde vivem para que não ocorra uma epidemia da dengue, visto que,
deixar locais com água parada, como: pneus, garrafas, vasos de flores, acabam servindo de criadouros que
disseminarão o vírus da dengue. A escola serve com um meio de instrução às pessoas, o meio informativo e
presente na vida das crianças que serão as difusoras dos cuidados a serem tomados para evitar o vírus.

Os quatro tipos de dengue, apresentam características distintas, sendo que muitas assemelham-se a gripe
comum em sua fase inicial. Na Infecção Inaparente: A pessoa infectada pelo vírus não apresenta nenhum
sintoma da dengue, a grande maioria das infecções da dengue não apresentam sintomas, sendo que de cada
10 pessoas atingidas, 02 geralmente adquirem a doença; na Dengue Clássica, forma mais leve da doença e
semelhante à gripe, inicia-se de uma hora para outra e dura entre 5 a 7 dias, a pessoa infectada tem febre
alta (39° a 40°C), dores de cabeça, cansaço, dor muscular e nas articulações, indisposição, enjoos, vômitos,
manchas vermelhas na pele, dor abdominal (principalmente em crianças), entre outros sintomas, que podem
durar em torno de uma semana.

A Dengue Hemorrágica é uma doença grave e caracteriza-se por alterações da coagulação sanguínea da
pessoa infectada, inicialmente se assemelha a Dengue Clássica, mas, após o terceiro ou quarto dia de
evolução da doença, surgem hemorragias em virtude do sangramento de pequenos vasos na pele e nos
órgãos internos, podendo provocar hemorragias nasais, gengivais, urinárias, gastrointestinais ou uterinas,
casa não tratada após os primeiros sintomas, pode levar à morte.

O último tipo de dengue é a Síndrome de Choque da Dengue, sendo esta à mais séria apresentação da
dengue, caracterizando-se por uma grande queda ou ausência de pressão arterial. A pessoa acometida pela
doença apresenta um pulso quase imperceptível, inquietação, palidez e perda de consciência. Neste tipo de
apresentação da doença, há registros de várias complicações, como alterações neurológicas, problemas
cardiorrespiratórios, insuficiência hepática, hemorragia digestiva e derrame pleural.

Com base nessas informações, torna-se necessário a intervenção da escola rumo a conscientização da
sociedade sobre o perigo causado pelo vírus da dengue, pois segundo Donalisio et al (2001) [...] além da
escola ser um importante meio na difusão de informações sobre a dengue e como fonte geradora de
conhecimentos, a manutenção e ampliação das atividades educativas tornam-se otimizadas quando ocorrem
nessas instituições [...]. Nesse ponto, percebe-se que a escola é o meio mais formidável na criação de
cidadãos conscientes e preocupados com o bem estar da sociedade em geral.

Para que ocorra essa intervenção, a escola deve adentrar na “vida” de seus alunos, uma vez que, segundo
BRASIL 2002, a dengue no Brasil está vinculada diretamente ao saneamento doméstico, já que 90% dos
focos do mosquito encontram-se nas residências, ou seja, a escola precisa participar mais ativamente do
cotidiano de seus discentes é entender quais as precauções tomadas pelos mesmos e suas famílias para
conter essa ameaça presente não só no Brasil como em outros países. Uma maneira eficiente para ajudar a
sociedade a conter esse mal, seria através de vídeos explicando sobre o tema proposto, projetos educativos,
aulas lúdicas, e principalmente jogos educativos que explorem a inteligência do aluno, ensinando-os as
principais maneiras de precaver-se da dengue, além de manter o ambiente sempre limpo e livre de doenças.

O presente artigo, com base em estudos teórico-prático, tem como iniciativa, estimular o uso de jogos
educativos e aulas lúdicas voltados para o ensino, mais especificamente na área de ciências, onde a partir dos
jogos os discentes poderiam aprender cuidados referentes ao vírus da dengue. Com o advento do computador
e o surgimento da internet, as aulas finalmente apresentam uma interação mais significativa com os alunos
que ao usarem tais meios, aprendem com muito mais facilidade ao mesmo tempo em que interagem com um
mundo diverso de informações. Com o uso do computador e da internet as aulas deixam de ser teóricas e
tornam-se práticas, nesse ponto, a utilização de jogos torna-se indispensável para educação.

Segundo Silveira et al (2012), Os jogos educativos baseiam-se no interesse que as crianças têm em brincar e
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jogar e, aproveitando-se disso, criam ambientes de aprendizagem atraentes e lúdicos, constituindo-se num
recurso poderoso de estímulo para o desenvolvimento integral do aluno. Esses jogos serviriam para aumentar
o conhecimento dos discentes à medida que estes, estariam aumentando sua criatividade, inteligência e
raciocínio, deixando-os mais atentos aos perigos causados pelos vírus da dengue.

Os jogos retirados da internet, de sites especializados em educação de ciências são de fundamental
importância para a escola, pois serão um meio mais dinâmico para a construção de cidadãos mais
responsáveis e cientes dos perigos causados pelo mosquito Aeades aegypti. Para isso é necessário que a
escola/professores tenham em mente que o acesso aos jogos educativos é muito importante, na medida que
contribuem para a educação de nossas crianças e utilizam um meio de fácil entendimento para os discentes,
que podem se divertir enquanto aprendem, demonstrando que jogos e educação podem andar de mãos dadas
em prol de uma aprendizagem significativa.

2 METODOLOGIA

A metodologia foi dividida em quatro (04) partes, sendo que ambas foram aplicadas na Unidade Escolar Rosa
Teixeira de Castro, localizada na cidade de São Raimundo Nonato–PI. As turmas escolhidas pertencem ao 7º
Ano do ensino Fundamental, sendo no total 38 alunos. A primeira parte representa a aula teórica, incumbida
de explicar sobre o vírus da dengue, cuidados e prevenção, a segunda parte, refere-se a utilização de jogos
para uma aprendizagem significativa, a terceira parte, refere-se a aplicação de questionário e a última parte
compreende a avaliação de aprendizagem dos discentes.

a) Aula teórica introduzindo os conceitos sobre o vírus da dengue

A primeira parte de exposição ao assunto, foi relacionado com a aula teórica, nessa aula explicou-se os
conceitos básicos sobre a transmissão do vírus da dengue, o agente causador, o ciclo de reprodução do
mosquito, além dos cuidados que devem ser tomados para prevenir-se dessa ameaça, deixando sempre o
ambiente limpo, sem água acumulada, garrafas viradas, vasos de plantas com água em excesso, pneus
jogados indiscriminadamente no meio ambiente, também foram utilizados vídeos interativos para reforçar a
aprendizagem, afinal, todos os cuidados são essenciais para evitar a proliferação do mosquito Aeades aegypti.

b) Utilização de jogos didáticos e jogos digitais

Para a realização da segunda parte, foram utilizados jogos lúdicos encontrados no site do Ludo Educativo, um
site muito interessante e com conhecimentos interdisciplinares diversificados. No site encontram-se jogos
sobre meio ambiente, saúde, educação, entre outros temas, todos os temas abordados remetem a educação
infantil.

Para a aula prática foram utilizados jogos como: Contra a dengue 2; 7 erros contra a dengue 2; Cruzadinha
da dengue; Caça palavras, além de atividades lúdicas realizadas em grupo como: descobrir através de
coordenadas onde se desenvolve o mosquito da dengue, o tipo mais perigoso de dengue e diagramas com
palavras chaves relacionadas ao universo da dengue.

c) Questionário sobre aulas lúdicas e utilização de jogos para educação

Aplicação de questionário visando compreender o grau de compreensão dos alunos com relação ao uso de
jogos para uma melhor dinâmica nas aulas, buscando na opinião dos alunos, a importância de se utilizar aulas
lúdicas para um melhor ensino aprendizagem.

d) Avaliação da aprendizagem dos alunos

A avaliação geral foi realizada durante a aula e aplicação dos jogos, onde os alunos seriam avaliados segundo
a demonstração de interesse no tema abordado e na participação da aula, demonstrando que a hipótese
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escolhida, isto é, a aula dinâmica utilizando jogos, chamaria a atenção de todos os discentes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aula prática visava transmitir aos discentes um embasamento sobre o vírus da dengue, utilizou-se
Notebook, Datashow, vídeos, quadro branco e pincel para diversificar a aula. Os alunos demonstram interesse
pelo assunto abordado e assistiam atentamente a explicação sobre a ameaça do mosquito da dengue, sua
aparência, o seu ciclo, qual o tipo mais perigoso de dengue.

Durante a aula tentou-se ao máximo chamar a atenção dos alunos que com o decorrer da aula indagavam
algumas questões como: Por Quê o mosquito macho não transmite a dengue?
Qual a diferença entre o mosquito da dengue e o Pernilongo (muriçoca)?
O mosquito ataca mais durante à noite ou durante o dia?
Essas perguntas demonstram o grau de interesse dos alunos, que ao ouvirem a resposta de cada indagação
ficavam felizes por ter adquirido um novo conhecimento. A partir do momento que o professor demonstra
confiança em sua didática, ele recebe um respeito maior dos seus alunos que permanecem atentos enquanto
observam a aula atentamente sem deixar nada passar despercebido.

Com o bom resultado da aula teoria inicia-se a aula prática utilizando jogos didáticos essenciais para o tema a
bordado, pois Segundo Aguiar (2003), O jogo é reconhecido como meio de fornecer à criança um ambiente
agradável, motivador, planejado e enriquecido, que possibilita a aprendizagem de várias habilidades. Isso foi
percebido durante a aplicação dos jogos em sala de aula, os discentes demonstraram motivação, entusiasmo
e vontade de aprender, características essas, diferentes das encontradas diariamente em aulas teóricas.

Segundo Araújo (2011) os jogos, além de facilitarem o ensino e tornarem os estudos mais atraentes para os
jovens, assumem, também, a função de formadores de atitudes de respeito, submissão e admiração [...]. Os
jogos utilizados incentivavam os discentes a competirem e raciocinarem para passar de nível, buscando
marcar uma boa pontuação, descobrindo onde colocar um objeto indispensável para completar a fase,
fazendo-os ficar mais atentos e interessados pelo estudo. Todos os jogos eram baseados em conhecimento
sobre a dengue e sobre o mosquito transmissor, abordando o ciclo da doença, os sintomas, as precauções,
entre outros temas.

Para completar os jogos, acrescentou-se atividades em grupo, como jogo com tabuleiros e dados bastante
interessante, e que ensinava passo-a-passo do ciclo da dengue, desde o nascimento do mosquito, sua
primeira alimentação o contato com o ser humano, a transmissão do vírus da dengue, os primeiros sintomas
e a forma de combate. Com o termino da atividade, os discentes adoraram a ideia de jogos educativos e já
perguntavam quando seria a próxima atividade lúdica.

Após a aula teórica e a utilização dos jogos, chegou a hora do questionário, que visava conhecer a opinião dos
alunos referentes e aulas mais dinâmicas e divertidas, sem, contudo, perder a qualidade do ensino. O
questionário era composto de quatro questões, sendo todas objetivas e de simples entendimento. O resultado
do questionário segue abaixo, em forma de tabelas e com as devidas discussões:

Tabela 1: Referente a primeira questão do questionário

Em sua opinião, aulas lúdicas (jogos brincadeiras) motivam a aprendizagem?

Sim 84%
Não 16%
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A tabela 1 demonstra a importância de aulas lúdicas para um melhor ensino aprendizagem, pois, a grande
maioria dos alunos, responderam de acordo com a hipótese desejada, sendo que 84% afirmam que aulas
lúdicas com utilização de jogos e brincadeiras, motivam a aprendizagem e enriquecem o conhecimento.
Apenas 16% dos alunos discordaram sobre a utilização de aulas lúdicas, entretanto esse número representa
pouca influência com base no resultado final, onde a grande maioria dos discentes preferem aulas mais
dinâmicas e menos teóricas.

Tabela 2: Referente a segunda questão do questionário

Atividades dinâmicas como jogos, envolvendo o conteúdo das aulas devem fazer parte da rotina
escolar?

Sim 79%
Não 21%

A tabela 2 aborda a questão de aula dinâmicas inseridas continuamente no contexto da rotina escolar,
novamente o resultado esperado foi satisfatório, visto que, 79% acreditam que a escola deve adequar-se as
novas tecnologias, evoluindo continuamente sua forma de transmissão de conteúdo e adequando jogos para a
rotina das aulas. Apenas 21% das respostas discordavam sobre a utilização de jogos na sala de aula, porém,
mais uma vez, tal resultado representa pouco em decorrência do grande montante que acreditam na
utilização de jogos para um melhor ensino aprendizagem.

Tabela 3: Referente a terceira questão do questionário

Os Jogos educativos são fundamentais no desenvolvimento do aluno, visto que proporcionam
satisfação e raciocínio, trazendo maior envolvimento com o conteúdo, facilitando sua
compreensão.
Concordo plenamente 89%
Discordo totalmente 11%

A tabela 3 reflete sobre a aprendizagem do aluno a partir do momento que está envolto por aulas mais
dinâmicas, sendo que jogos trazem uma maior satisfação na aprendizagem aumentando nosso raciocínio e
envolvendo o aluno rapidamente ao conteúdo abordado. 11% discordaram da proposta de se aprender mais
com a utilização de jogos didáticos, esse valor representa pouco quando comparado com o resultado final,
onde 89% dos entrevistados afirmaram que a utilização de jogos nas aulas propicia o aumento do raciocínio e
aprendizagem.

Tabela 4: Referente a quarta questão do questionário

As aulas tradicionais são suficientes para a inteira aprendizagem do aluno, tornando assim,
desnecessário qualquer tipo de atividades como jogos, brincadeiras que tirem as aulas de sua
rotina diária.
Concordo 37%
Discordo 63%

A tabela 4 foi o divisor de águas da pesquisa, talvez o resultado não tenha sido o realmente esperado, pois,
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alguns alunos podem ter se confundido na interpretação do mesmo, entretanto o resultado permaneceu fiel a
todas as questões discutidas anteriormente, visto que 63% dos alunos discordaram da questão, confirmando
a hipótese de que jogos didáticos são de essencial importância para a educação e auxiliam fortemente a
aprendizagem. 37% concordaram com a questão, afirmando que as aulas tradicionais são mais importantes.
O resultado mais uma vez demonstrou que o auxílio dos jogos é de fundamental importância para a educação
e que aulas cada vez mais dinâmicas deveriam ser utilizadas pelas escolas para incentivar a aprendizagem
dos alunos.

A última parte englobava os conhecimentos adquiridos durante todo a explicação sobre o ciclo do Aeades
aegypti, percebeu-se que com a aula teórica, os jogos e a participação ativa dos alunos, a aula supriu todas
as necessidades e dúvidas dos discentes, aumentando o nível de conhecimento, a vontade de aprender e as
capacidades de interação entre os mesmos. O resultado foi mais que importante, pois demonstrou que a
tecnologia, aliada a educação, resulta em um “mutualismo” mais do que bem vindo para as escolas e
formação de alunos capacitados para a vida acadêmica e profissional.

4 CONCLUSÃO

A importância desse trabalho é indispensável, visto que, a dengue assola as cidades desde muito tempo atrás,
nesse ponto, ensinar os alunos a identificarem os problemas que podem provocar a dengue é de fundamental
importância, não só para a aprendizagem da mesma, como para a criação de cidadãos mais conscientes e
responsáveis por seus atos, visto que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1998) afirma
que a educação escolar tem por finalidades básicas: propiciar o desenvolvimento das potencialidades
individuais; o preparo para o trabalho e o exercício da cidadania. Logo, entendemos que a escola deve utilizar
meios didáticos que propiciem essa realidade.

A Utilização de jogos didáticos e digitais parece ser uma excelente alternativa para uma educação de ciências
mais abrangente, visto que, preservar o ambiente em que vivemos é uma das melhores maneiras de
combater doenças como a dengue que se alastra rapidamente em copos, litros e pneus jogados
indiscriminadamente no meio ambiente. Kishimoto (1994) afirma que a função lúdica de diferentes atividades,
inclusive do jogo, caracteriza conduta livre, prazer, satisfação, expressão de vontade, exploração, descoberta
e divertimento. É nessa perspectiva que a utilização de jogos que influenciem as crianças a pensarem sobre
os cuidados que devem ser tomados para preservar o meio ambiente e a saúde são importantes.

Existem vários meios didáticos utilizados para a preservação do meio ambiente, dentre eles está a própria
educação escolar ensinando seus discentes a importância de reciclar, de não sujar, de respeitar a diversidade
de seres vivos, não destruindo ou desmatando seu meio. A utilização de jogos é mais uma alternativa
encontrada pela educação de expandir a interatividade educacional.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais e Orientações Educacionais Complementares (BRASIL, 2002),
a primeira pesquisa sobre a utilização de multimídia [...] mostrou que os recursos tecnológicos melhoraram o
processo de ensino-aprendizagem, facilitando o trabalho dos professores e motivando os alunos. Utilizar jogos
digitais que visem uma melhor técnica de ensino-aprendizagem parece ser um meio extraordinário de
educação, mais uma vez os computadores e a internet estão aliados a educação beneficiando os professores a
utilizar suas ferramentas na melhoria da qualidade da educação.

O ensino de ciências, assim como qualquer outra área da educação, é indispensável para o crescimento da
consciência do ser humano, da capacidade de respeitar o planeta e seus recursos naturais, assim como
respeitar o seu próximo. Jogos didáticos e lúdicos, estão sendo utilizados nas mais diversas áreas da
educação, pois, não é de hoje que a sociedade percebeu a importância dos jogos para a educação.
Antigamente jogos eram utilizados apenas para a diversão sem compromisso, hoje a escola utiliza os jogos
para reforça o ensino de ciências, de matemática, de educação física e outras disciplinas, pois, além de
representarem o lado mais divertido da educação, também é o dinâmico e interativo meio de instituir
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conhecimento.

Hoje, a educação deve evoluir, juntamente com as tecnologias que estão sendo cada vez mais desenvolvidas,
em um processo muito mais rápido do que se imagina. O advento do computador e da internet abriu as
portas para a educação, cabe a escolar, o professor, o conjunto educativo preparar seus alunos para a
sociedade, pensando sempre no amanhã, preocupando-se com a formação do cidadão, da conscientização, do
futuro do planeta e da nossa saúde. Utilizar jogos educativos contra a ameaça do mosquito da dengue, é só
mais um dos meios educativos de ensinar de forma interativa e interessante a precaver-se de um mal, cabe a
escola desenvolver projetos que beneficiem uma evolução da educação, e os jogos educativos são um ótimo
início para essa nova realidade.
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