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Resumo

O presente artigo tem como objetivo demonstrar como as metodologias lúdicas contribuem para o
processo de aprendizagem e a importância destas na educação para as crianças. Os resultados provêm da
aplicação do projeto de intervenção “Xô Dengue”, desenvolvido por bolsistas do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/UNEB, Campus X, na Escola Municipal São Geraldo, na cidade de
Teixeira de Freitas – Bahia. No planejamento do projeto buscou-se priorizar o emprego de atividades
lúdicas para atrair a atenção dos educandos, de forma que se pudesse tratar da problemática brincando
com os alunos e, ao mesmo tempo, abordar as questões sociais e ambientais que ocasionam a proliferação
do vetor da doença dengue, bem como os aspectos biológicos do mosquito Aedes aegypti.
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Abstract

This article aims to demonstrate how the methodologies playful contribute to the learning process and
their importance in education for children. The results are derived from the project intervention "Xô
Dengue", developed by Fellows Program Institutional Pouch Introduction to Teaching - PIBID / UNEB,
Campus X, Hall St. Gerard School in the city of Teixeira de Freitas - Bahia. In planning the project sought
to prioritize the use of recreational activities to attract the attention of the students, so that they could
deal with the problem playing with the students and at the same time addressing social and environmental
issues that cause the proliferation of the vector dengue disease, as well as the biological aspects of the
mosquito Aedes aegypti.
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1. INTRODUÇÃO
Diante dos altos índices de casos de dengue registrados na cidade de Teixeira de Freitas – BA, sentiu – se
a necessidade de aplicar uma medida de intervenção na Escola Municipal São Geraldo com os alunos de
Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, visto que o aumento da doença está relacionado com a falta
de saneamento básico e conhecimento sobre o vetor, onde as crianças além de compreenderem melhor o
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assunto, poderiam informar a família sobre a forma de contágio e prevenção da doença.

No planejamento e na construção do projeto foi utilizada uma metodologia mais dinâmica a partir de
atividades lúdicas, visando uma maior afinidade dos alunos a problemática trabalhada e buscando sempre
uma apropriação das atividades a faixa etária dos alunos que variavam entre 7 a 14 anos de idade.

Para Teixeira et al (1999) “há falhas nas estratégias de combate”. Desta forma, é importante mudar os
métodos de abordagens do conteúdo. As ações habituais de controle e prevenção do vetor da dengue, as
quais geralmente são palestras, panfletagens e visitas dos agentes de saúde nas casas, não incitam as
crianças a participarem do movimento.

O conhecimento quando transmitido a partir de metodologias interdisciplinares vinculadas a atividades
didáticas permite uma interação do aluno ao conteúdo, em meio a um espaço de brincadeiras e
entretenimento estimulando assim a aprendizagem e auxiliando na fixação do conteúdo. Para o Ministério
da Educação (2008) “A brincadeira e/ou o jogo proporciona benefícios indiscutíveis para o
desenvolvimento, a construção da autonomia e o crescimento da criança. Por seu intermédio, a criança
explora o meio, as pessoas e os objetos que a rodeiam, e aprende a coordenar variáveis para conseguir
um objetivo”.

Como afirma Ferreira (2010) os recursos didáticos podem fazer a ligação entre teoria e prática, as
atividades práticas no Ensino de Ciências permite demonstrar diferentes objetivos como; um fenômeno,
ilustrar um princípio teórico, coletar dados, testar hipóteses, entre outros, facilitando o desenvolvimento
do raciocínio crítico e reflexivo do aluno.

Permitindo que essa fosse uma ferramenta fundamental nas atividades realizada durando o projeto, sendo
possível abranger não são só a importância de se combater o vetor, como também permitir que o aluno
correlacionasse a sua realidade com as atividades propostas.

Segundo Sleutjes e Kovaliczn (2012) as atividades lúdicas permitem ao aluno ser construtor do próprio
saber, precisando essas atividades serem coerentes aos trabalhados para assim poder não só servir de
exercício de fixação com também poder relacioná-lo a sua realidade

O objetivo deste trabalho foi demonstrar como as metodologias lúdicas contribuem para a aprendizagem e
a importância destas na educação para as crianças. Este estudo demonstra os resultados da aplicação do
projeto “Xô Dengue”, desenvolvido por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência – PIBID/UNEB, Campus X, na Escola Municipal São Geraldo, na cidade de Teixeira de Freitas –
Bahia.

1. ABORDAGEM TEÓRICA
As atividades lúdicas fazem parte da vida das pessoas e são necessárias, pois possibilitam o
desenvolvimento saudável do ser humano e também se torna um meio de interação social. Piaget (1971),
já afirmava que as brincadeiras são imprescindíveis para as crianças crescerem e que o seu
desenvolvimento ocorre através da ludicidade.

Através do ato de brincar as crianças começam a ter contanto com o mundo e a aprender. Para Ronsoni
(2009) “A criança constrói significados interagindo com o meio a sua volta, principalmente na interação
com os seus colegas, a partir de brincadeiras, de situações-problema, de conflito de idéias, de diálogos
nos quais irá discutir suas vivências, experiências e representações”.

Neste sentido, a utilização de práticas lúdicas no processo de aprendizagem pode trazer ótimos resultados.
Segundo Silva (2011) “a atividade lúdica no espaço da educação infantil pode propiciar e contribuir para
desenvolvimento das crianças”.

O brincar se constitui como uma forma que permite à criança imaginar, explorar, descobrir, construir,
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destruir, reconstruir, conhecer-se a si mesma e ao mundo que a cerca, identificar-se nele, por fim,
compreendê-lo. (SILVA, 2011, p. 63. apud ROCHA, 1997)

Assim sendo, o ensino através do lúdico propicia aos alunos serem ativos na obtenção de conhecimentos.
Luckesi (2000) chama a atenção para esta questão:

Uma educação lúdica tem na sua base uma compreensão de que o ser humano é
um ser em movimento, permanentemente construtivo de si mesmo. Ela foge ao
entendimento de que o ser humano é um ser dado pronto e que deve, no
decorrer da existência [...]. Uma prática educativa lúdica só pode assentar-se, ao
contrário, sobre um entendimento de que o ser humano, através de sua atividade
e conseqüente compreensão da mesma, constrói-se a cada momento, na
perspectiva de tornar-se mais senhor de si mesmo, de forma flexível e saudável.

As atividades lúdicas, por si mesmas, são construtivas, na medida em que são
ações; e, sabemos, a partir de várias tradições teóricas, que o ser humano
enquanto age modificando o mundo, modifica-se também a si mesmo. (p. 42-43)

O Ministério da Educação aborda nas diretrizes pedagógicas (2008) a importância das brincadeiras na
educação das crianças, “para que as crianças possam exercer sua capacidade criativa, é imprescindível
que a instituição educacional proporcione momentos de ludicidade”.

Ao fornecer situações lúdicas, prazerosas, de relaxamento, de alegria, de
reflexão, a criança se liberta de suas amarras sociais, alterando seu estado de
animo de forma a inter-relacionar sentimentos, emoções e intuições, sendo capaz
de libertar sua criatividade, espontaneidade e imaginação. Dessa forma, o espaço
escola é valorizado como lugar que propicia experiências, vivências, integração,
investigação pessoal e grupal, fomentando novos ideais e comportamentos.
(REIS, 2013)

Desta maneira, as práticas lúdicas no ambiente educacional podem gerar melhor aproveitamento das
atividades para os educandos, pois ao mesmo tempo aborda os conteúdos e propicia lazer. Além de
permitir a demonstração da imaginação e criatividade dos alunos e também, que eles se expressem
fazendo relação com sua realidade e vivenciando as atividades. Conforme Pereira (2005) “As atividades
lúdicas propiciam que vivenciemos um estado de consciência que nos liberta do controle do ego, o que
permite a expressão da criatividade, ou seja, uma expressão mais original, mais própria, sem julgamentos
prévios, sem os limites rígidos do perfeccionismo”.

1. RESULTADOS
A partir do projeto foi possível observar a importância da escola na participação de questões sociais e,
como os trabalhos desenvolvidos com temas que rodeiam assuntos que são da realidade dos alunos
podem contribuir significativamente no processo de ensino. Também, como as atividades lúdicas podem
favorecer a transmissão do conhecimento, pois além de incentivar a participação permite que os
educandos aprendam através do ato de brincar e espontaneamente relacione as ações ocorridas nas
atividades a sua realidade. Como afirma Castoldi e Polinarski (2009) a aplicação de recursos
didático-pedagógicos em sala de aula expõe o conteúdo de forma diferenciada do ensino tradicional,
fazendo dos alunos participantes nos processos de aprendizagem.

1. Atividades lúdicas no projeto “Xô Dengue”
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As ações do projeto Xô Dengue foram diferenciadas para cada ano de ensino. Em todas as atividade
buscou-se maneiras de interagir com os educandos através de uma comunicação verbal e visual
compatível com cada faixa etária. Uma atividade comum, mas que demonstra resultados e atrai a atenção
dos alunos é a utilização de recursos audiovisuais. Estes recursos foram utilizados de duas formas
diferentes. Uma com a exibição de vídeos informativos e outra com slides contendo ilustrações didáticas e
os jogos dos erros.

Para as turmas mais velhas utilizou-se o vídeo “A dengue em nossa história”. Este vídeo mistura animação
com fatos históricos trazendo a origem do vetor da dengue e a trajetória do mosquito até a sua
proliferação no Brasil e, também, medidas que devem ser adotadas para prevenção e controle da doença.
Com as turmas mais novas o vídeo exposto foi o “Sai fora dengue”. É um desenho que trata da doença,
causas e sintomas, e também dos cuidados para preveni-la. Os vídeos foram seguidos por debates e os
jogos dos erros, instigando os alunos a confrontarem o que foi assistido com a realidade.

Foi surpreendente a reação dos alunos com as atividades. Ao perceberem nas ilustrações o processo de
proliferação do mosquito A. aegypti, conseguiam sempre relacionar o que aprendiam na sala de aula com
a sua casa, ou nas casas vizinhas da sua rua.

O uso de mídia como vídeo informativo e apresentação de slides com exercícios de fixação, permitiu ao
aluno participar e interagir junto ao conteúdo e, ao mesmo tempo, relacionar seu conhecimento prévio ao
adquirido por intermédio das discussões. De acordo com Fiorentini e Carneiro (2001) as tecnologias
caracterizadas como midiáticas, são mais do que simples suportes. Elas interferem nos modos de pensar,
sentir, agir, relacionar-se socialmente e adquirir conhecimentos. Criam uma nova cultura e um novo
modelo de sociedade.

A atividade principal do projeto consistiu em um concurso de desenho com o tema “A dengue em minha
vida”. A produção de desenhos é uma atividade habitual e prazerosa para as crianças. Durante a aplicação
do projeto vários alunos perguntavam sobre os desenhos, quando iriam desenhar novamente,
questionavam se o concurso já tinha vencedor, entre outras coisas. Através dos desenhos e se divertindo
os alunos puderem expor todo o conhecimento que eles tinham sobre o tema.

Com o concurso de desenho foi possível observar o conhecimento absorvido dos alunos sobre as
problemáticas da dengue, bem como analisar a sua visão sobre o assunto, onde os desenhos em sua
maioria retratavam questões ocorridas na sua realidade. A partir da exposição os alunos que não
participaram do concurso também puderam compartilhar informações sobre o assunto. Segundo Costa et
al (2006) é possível destacar o desenho como instrumento que revela as visões de mundo dos estudantes
e melhor explorar seu conhecimento, mas é pouco utilizado no ensino de ciências.

Outra atividade que se revelou muito atraente foi a visualização do estágio de larva e pupa do mosquito A.
aegypti em um microscópio óptico. Os alunos, além de ficarem curiosos, pois quase toda a totalidade
nunca havia manuseado um microscópio, mostraram-se ansiosos, querendo até mesmo passar na frente
dos colegas. Através do microscópio, os alunos puderam confirmar duas etapas do desenvolvimento do
vetor da dengue que até então eles só ouviram falar ou que viram em desenhos didáticos, e assim,
relacionaram a visualização com o ciclo de vida do mosquito visto nos vídeos, e posteriormente,
desenharam o que tinham observado.

A visualização do período larval do mosquito favoreceu aos alunos assimilar por que a dengue é uma
doença que se alastra com tanta facilidade quando não existe uma maior preocupação de saneamento
básico nos bairros e por consequência na escola. Também puderam visualizar o desenvolvimento da larva
e pupa, principais fazes do vetor, permitindo então transmitir essa informação a sua família e identificá –
los em seu ambiente familiar. Sendo possível analisar que o aluno quando vivencia o conteúdo a partir de
atividades práticas, consegue com maior facilidade assimilar o assunto trabalhado e reproduzi-lo de acordo
com a sua percepção.
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Com as turmas de quarto ano, utilizou-se a atividade de confecção de armadilhas para pegar o mosquito.
O interessante desta armadilha é que para se saber como ela funciona é preciso conhecer todo o ciclo de
vida do A. aegypti. Isso despertou a curiosidade dos alunos, e ao final da montagem da armadilha, com
uma breve explicação do funcionamento, os alunos mostraram que aprenderam tanto o funcionamento da
armadilha quanto o ciclo de vida do mosquito.

A confecção das armadilhas contribuiu para que os alunos pudessem compreender que o perigo da doença
estava relacionado com a agilidade e dispersão dos óvulos depositados pela fêmea em água parada. Por se
tratar de uma armadilha acessível feita com garrafa pet e um malha furada foi possível aos alunos
confecciona- la em suas casas e assim transmitir o conhecimento absorvido em sala de aula a toda família.
Onde a escola consegue alcançar um papel com dimensão grandiosa na sociedade em que se encontra
inserida, podendo mudar não só a realidade do aluno como também influenciar na realidade dos
moradores próximos a escola. Como informa Frigotto (1999), a escola é uma instituição social mediante
sua prática no campo do conhecimento, dos valores e atitudes.

O teatro com fantoches foi uma atividade utilizada com os alunos da educação infantil, onde a partir da
dramatização foi possível incentivar a importância de se combater a dengue e diagnosticar o conhecimento
prévio dos menores sobre o assunto, abordadando a temática em todas as turmas, desde a educação
básica, já que a prevenção é uma ação da educação ambiental que pode ser iniciada desde as primeiras
séries. Foi interessante observar o envolvimento dos alunos a essa atividade e a sua percepção a temática
que com facilidade puderam demonstrar o domínio ao conteúdo e correlaciona – lo a suas experiências no
âmbito familiar.

Como expressa Morandino et al (2009) a proposição de atividades práticas pelos professores provoca a
participação dos alunos e amplia as possibilidades de aprendizado, além de possibilitar vivências
experimentais que ajudem a fazer relações com os conhecimentos escolares. E afirma Fortuna, 2000 apud
Mercado (2010) o recurso didático- pedagógico pode utiliza diversas formas com o objetivo de ensinar e
aprender onde a atividade lúdica é condição de desenvolvimento e expressa a evolução mental do sujeito,
possibilitando que o “aprende rime com prazer.”

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das atividades propostas percebe-se a importância da escola como influencia na sociedade. E como
fazer uso de atividades lúdicas pode facilitar essa interação do aluno ao conteúdo. Uma vez que lhes
possibilita informar- se sobre conteúdos das várias áreas do conhecimento, podendo transformar todo o
comportamento da família e por consequência da comunidade onde está inserido.

Ações essas que são capaz de modificar problemas de saúde pública onde falta de informação é a principal
causa de infecção de doenças por vetores .
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