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RESUMO 

 

Vivemos momentos de grandes mudanças através da inserção de novas Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC). Estamos na “Era digital” e isso requer uma inclusão também no 

processo educacional. Nessa perspectiva trazemos o seguinte questionamento: Os games podem 

facilitar o ensino de conteúdos de ciências na abordagem do tema do Eixo Transversal: Saúde nos anos 

finais do ensino fundamental? Procurando respostas, essa pesquisa teve como objetivo analisar o uso 

de Games na escola como estratégia didática de promoção da saúde e combate ao Aedes aegypti. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, realizada no período de Março a Outubro de 2016, 

na cidade de Fagundes/PB.  O espaço empírico foram duas escolas públicas da zona urbana, sendo 

uma Estadual e outra Municipal, o público alvo foram 44 alunos do 7º Ano do ensino fundamental. A 

pesquisa na escola foi realizada em três momentos; avaliação diagnóstica através do questionário Pré-

game, seguindo pela aplicação do game “Contra Dengue”, finalizando a investigação com a aplicação 

dos questionários Pós-game. A análise dos questionários Pré-game, permitiu identificar o 

conhecimento do senso comum dos participantes, os quais apresentavam muitas dúvidas desde o 

gênero do mosquito a forma de transmissão. O público masculino foi maioria em ambas as escolas, 

quanto ao uso de recursos tecnológicos, o celular apareceu em maior destaque para a escola E1. Com 

aplicação dos games as dúvidas foram esclarecidas contribuindo com o processo educacional dos 

alunos de ambas as escolas.  Na análise Pós-game o fato dos alunos da E1 ter demostrado mais 

interesse por games desde a avalição diagnóstica, resultou em um ótimo desempenho quando 

associado os elementos dos games ao conteúdo proposto, confirmamos o que propões Gee (2004) a 

cerca dos bons videojogos, os princípios de aprendizagem presentes no game contribui para uma 

aprendizagem mais efetiva. Além do game “Contra Dengue” o blog “Aedes na Rede” contribuiu tanto 

para a aprendizagem como também despertou os alunos quanto à responsabilidade social que cada um 

representa ante a promoção da saúde. Esse resultado permitiu observar que os games foram um 

excelente recurso para trabalhar conteúdos em sala de aula, porém, como qualquer outra método, é 

importante que não utilize como solução para todos os problemas, mas como uma alternativa que o 

professor pode utilizar em sala de aula, para avançar no processo ensino-aprendizagem. Espera-se, 

portanto que essa pesquisa tenha despertando os professores a inserir as TDIC em suas aulas e ver nos 

games uma estratégia metodológica para desenvolver o raciocínio e habilidade cognitiva dos alunos a 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Tecnologia digital. Games. Saúde. Aedes aegypti. Ensino e aprendizagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

We live in moments of great change through the insertion of new Digital Information and 

Communication Technologies (TDIC). We are in the "digital age" and this requires an inclusion also 

in the educational process. From this perspective we bring the following question: Can games 

facilitate the teaching of science content in the approach to the theme of the Transversal Axis: Health 

in the final years of elementary school? Looking for answers, this research aimed to analyze the use of 

Games in school as a didactic strategy of health promotion and combat Aedes aegypti. This is an 

exploratory and descriptive research, carried out from March to October 2016, in the city of Fagundes 

/ PB. The empirical space was two public schools of the urban zone, one State and the other 

Municipal, the target public were 44 students of the 7th Year of elementary school. The research in the 

school was carried out in three moments; Diagnostic evaluation through the Pre-game questionnaire, 

followed by the application of the game "Contra Dengue", finalizing the investigation with the 

application of the post-game questionnaires. The analysis of the Pre-game questionnaires, allowed to 

identify the common sense knowledge of the participants, which presented many doubts from the 

mosquito genre to the form of transmission. The male audience was the majority in both schools, as 

far as the use of technological resources, the cell phone appeared in greater prominence for the school 

E1. With application of the games the doubts were clarified contributing to the educational process of 

the students of both schools. In the post-game analysis, the fact that E1 students have shown more 

interest in games since the diagnostic evaluation resulted in an excellent performance when associated 

with the elements of the games to the proposed content, we confirm what Gee (2004) proposes about 

good video games , The learning principles in the game contribute to more effective learning. In 

addition to the game "Against Dengue", the blog "Aedes na Rede" has contributed so much to the 

learning as well as awakened the students regarding the social responsibility that each one represents 

before the promotion of health. This result allowed us to observe that games were an excellent 

resource for working in the classroom, but like any other method, it is important not to use as a 

solution to all problems, but as an alternative that the teacher can use in the classroom. To advance in 

the teaching-learning process. It is hoped, therefore, that this research has awakened the teachers to 

insert the TDIC in their classes and to see in the games a methodological strategy to develop the 

rationale and cognitive ability of the students to learn. 

 

Keywords: Digital technology. Games. Health. Aedes aegypti. Teaching and learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Vivemos momentos de grandes mudanças através das novas tecnologias, conexão é a 

palavra do momento, essa se dá através da comunicação sem fio, por meio de raciocínio 

rápido, muitas abreviações e conversas paralelas. Nesse contexto, existem pessoas que amam 

outros um pouco avessos a tanta tecnologia. No entanto, não há como negar, vivemos a “Era 

digital” e isso requer uma inclusão em todos os âmbitos seja ele social, profissional e 

educacional.  

Hoje em dia, para um professor conseguir chamar atenção dos alunos, é preciso estar 

adaptado às mudanças tecnológicas e atento ao comportamento dos estudantes que vivem uma 

cultura digital diferente da cultura escolar oferecida na educação tradicional. Esse 

comportamento resulta em um conflito dificultando o processo de ensino e aprendizagem 

Com a inserção de novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

em sala de aula, através do uso de softwares educacionais é possível despertar a motivação e o 

interesse dos alunos em se apropriar de conteúdos estudados em sala de aula. Nessa 

perspectiva é necessário que os professores passem a ousar, experimentando novas propostas 

metodológicas, novas ferramentas, para conquistar a atenção do aluno para aulas interativas e 

prazerosas que dinamize a aprendizagem. 

Desse modo, é de se esperar que a escola, tenha que “se reinventar”, se desejar 

sobreviver como instituição educacional como afirma Sousa e Moita (2011). É essencial que o 

professor como um ser reflexivo compreenda que ele precisa estar pronto para atender um 

novo público, o Homo Zappiens que segundo, Veen e Vrakking (2009), se caracteriza por 

interagir com vários recursos tecnológicos ao mesmo tempo desde muito cedo. 

Baseado nesse contexto no qual os jovens na escola passam a maior parte do tempo 

zapeando uns com os outros. Pensamos em incorporar essa nova cultura, aderindo o 

comportamento do Homo Zappiens como estratégia metodológica para abordar os conteúdos 

de ciências na escola.  

Partindo do pressuposto que os bons games incorporam bons princípios de 

aprendizagem, como afirma Gee (2003, 2004, 2009). Vemos que a utilização do jogo 

eletrônico em sala de aula torna-se uma ferramenta pedagógica onde o professor, a partir de 

objetivos pré-estabelecidos, deve utilizá-lo, associando-o com os conteúdos e disciplinas a 

serem trabalhados, desenvolvendo dessa forma, o raciocínio e a habilidade cognitiva como 

afirma Zaremba (2010). Nessa perspectiva, pensamos em utilizar os games para ensinar 
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conteúdos de ciências abordando o tema do Eixo Transversal: Saúde, voltado para os alunos 

do segundo ciclo do ensino fundamental. 

No Brasil, as temáticas relacionadas às ciências, como a saúde, ganharam destaque 

quando foram introduzidas como temas transversais nos parâmetros curriculares nacionais 

(PCN).  De acordo com os PCN (2009), é importante desenvolver, durante as aulas de 

ciências, uma abordagem sobre as doenças adquiridas por meio do convívio com o ambiente e 

decorrente do ciclo de vida, bem como patologias humanas causadas por outros seres vivos 

em conexão com o Eixo Transversal: Saúde. 

Tendo em vista que o Brasil e o mundo vêm enfrentando um grande problema de 

Saúde Pública, escolhemos em abordar o mosquito Aedes aegypit, conhecido como principal 

vetor das epidemias de Dengue, Chikungunya e Zika vírus. Diante desse contexto, optamos em 

realizar a promoção da saúde, através das TDIC utilizando games digitais com os estudantes do 7º Ano 

do ensino fundamental. A fim de fazer desses alunos agentes multiplicadores de informações em suas 

respectivas casas, ruas e bairros, promovendo prevenção e educação para a saúde. 

 

1.1 Contextualizando a Problemática 

 

A escolha do tema da pesquisa “Games na escola no combate ao Aedes aegypti” se 

deu inicialmente, pelo fato da pesquisadora ser Agente Comunitária de Saúde - ACS e 

Bióloga. Natural da cidade de Fagundes-PB, desde muito sedo iniciei minha relação com a 

educação popular em minha comunidade. Desde 1996 já auxiliava minha Mãe (Dona 

Marluce), líder da Pastoral da Criança¹ 
1
na zona urbana da nossa cidade.  

Esse era um trabalho voluntário o qual trabalhávamos com as gestantes, com o 

objetivo de acompanhar e fornecer orientações necessárias para uma gestação saudável. E 

também acompanhávamos crianças menores de 5 anos observando o crescimento, 

desenvolvimento e risco de desnutrição.  

Assim como o perfil do Agente de Saúde que é necessário morar na sua área de 

atuação, com o líder da Pastoral da Criança não é diferente. Para que haja um bom 

desempenho junto à comunidade ele precisa ter um bom relacionamento com as famílias que 

ele prestará atendimento, logo, esse é visto um representante do povo, um Ator Social que 

provoca mudanças em seu meio. 

                                                             
1 A Pastoral da Criança é um programa de ação social da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), 

Fundada em 1983, Florestópolis - PR, pela médica sanitarista e pediatra, Dra. Zilda Arns Neumann. É um 

trabalho voluntário que busca capacitar pessoas da comunidade para se tornar um líder a fim de atender as 

populações mais carentes 

https://www.google.com.br/search?q=chikungunya&revid=1127234854&sa=X&ved=0ahUKEwiNqZn0-qTLAhUMEJAKHTaaDi0Q1QIIXigA
http://cnbb.org.br/
https://www.pastoraldacrianca.org.br/dra-zilda
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Em 2001 fui aprovada em uma seleção para ser Agente Comunitária de Saúde (ACS). 

A experiência de ter trabalhado na Pastoral da Criança, foi fator preponderante para que eu 

obtivesse sucesso durante o processo de seleção. Agora o cuidado com a comunidade não era 

apenas com gestantes e crianças, mas também, com adolescentes, adultos e idosos 

Em 2007 prestei vestibular em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da 

Paraíba – UEPB. Como Bióloga sempre me dediquei em trabalhar educação para a saúde, 

meu campo de pesquisa sempre foi minha cidade, era praticamente impossível adquirir novos  

conhecimentos e não compartilhar com minha comunidade e com os outros ACS, por isso, 

sempre tive os Agentes de Saúde como parceiros em meus projetos, eles são multiplicadores 

fundamentais no trabalho da promoção da saúde. 

No período de Março à Abril de 2016, Fagundes-PB foi afetada por um surto de 

Chikungunya e Zika, (semelhante ao que aconteceu em todo país) tais arboviroses, atingiu 

diretamente a saúde da população e seus hábitos diários. O número de casos notificados 

aumentava constantemente, em consequência disso, aumentou o número de faltosos nas 

escolas, nos trabalhos e até mesmo em grupos sociais como igrejas, sindicatos e associações. 

Como o trabalho de prevenção e eliminação ao Aedes aegypti já vem sendo realizado com a 

visita dos Agentes de Saúde, resolvi contribui nesse aspecto utilizando os games digitais, para 

o mesmo fim, trazendo uma abordagem que tem muita aceitação entre essa geração de Homo 

Zappiens. 

Nessa dissertação, busquei associar os conhecimentos adquiridos com a experiência do 

trabalho como ACS, às práticas pedagógicas adquiridas durante a realização do mestrado em 

educação através do uso de novas tecnologias digitais. Nessa perspectiva, utilizamos os games 

digitais no âmbito escolar para que os professores e alunos incorporem em suas práticas 

escolares o uso das tecnologias digitais como instrumento facilitador da aprendizagem no 

combate ao Aedes aegypti. 

Devido à grande receptividade por parte dos jovens, os atores educacionais têm 

adotado como estratégia pedagógica o uso de tecnologia em sala de aula associado à 

utilização de jogos. Em particular, o uso de jogos em educação tem sido um fenômeno que, 

embora possa parecer recente, segundo Huizinga (2012) é um fenômeno antológico, cultural e 

arquetípico. O que é novo é a sua relação com a era digital.  

Os jogos desempenham um papel evolutivo crucial. Presente até os dias de hoje, eles 

possuem uma função social que abarca a própria vida em sociedade. O jogo é tomado como 

um fenômeno cultural, conforme salienta o historiador Huizinga, “É no jogo e pelo jogo que a 

civilização surge e se desenvolve.” (HUIZINGA, 2012, prefácio).  
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Nessa perspectiva fazemos o seguinte questionamento: Os games podem facilitar o 

ensino de conteúdos de ciências abordando o tema do Eixo Transversal Saúde nos anos finais 

do ensino fundamental?  

Procurando respostas, essa pesquisa teve como objetivo analisar o uso de Games na 

escola como estratégia de promoção de saúde e combate ao Aedes aegypti. 

Para dar conta da investigação apresentamos os seguintes objetivos específicos; 

Verificar o conhecimento prévio dos professores e alunos sobre A. aegypti quanto aos 

sintomas, tratamento e formas de prevenção das arboviroses; Investigar como está sendo a 

prática dos professores das escolas do município quanto ao combate do A. aegypti; Aaplicar e 

avaliar o game “Contra a Dengue” com os alunos do 7º ano das Escolas públicas do 

município de Fagundes-PB, a fim de verificar a intervenção do game na vida real.  

 

1.2 Estrutura da dissertação  

 

O primeiro capítulo contempla o delineamento do trabalho científico da pesquisa 

descriminando; Introdução, problemática, contextualização, faz menção aos games educativos 

e ao A. aegypti, traça os objetivos a serem alcançados e descreve a organização da dissertação.  

 

O segundo capítulo segue com os estudos dos trabalhos correlatos à nossa proposta 

com o mesmo fim educativo, realizados entre 2008 e 2016 em periódicos, dissertações, teses, 

livros, artigos e outras fontes que pudessem fundamentar e comparar os resultados. 

 

O terceiro capítulo apresenta o referencial teórico que embasou essa pesquisa, 

contemplando a promoção da saúde, as contribuições do Sanitarista Victo Valla, o A. aegypti 

e todas as arboviroses transmitidas por ele (Febre Amarela, Dengue, Chikungunya e Zika). 

Concluído com os estudos da Drª. Adriana Melo principal nome reconhecido sobre a 

Microcefalia na Paraíba.  

 

O quarto capítulo discuti sobre as tecnologias digitais na influência da formação do 

homem, enfatiza as possibilidades de acesso às informações online, trata sobre a nova geração 

digital diferenciando os Nativos, Imigrantes e Sábios digitais propostos Prensk (2001) e 

finaliza a discussão com a inserção das TDIC na sala de aula.  

  

O quinto capítulo aborda os games digitais educativos, como recurso pedagógico, 

dando ênfase aos elementos de gamificação de Werbach e Hunter (2012) que proporciona 
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uma aprendizagem mais prazerosa corroborando com McGonigal (2011) e Csikszentmihalyi 

(1990). Finaliza o capítulo apresentando os avanços da tecnologia na área da Saúde Digital, e 

criação de aplicativos para celular no propósito de identificar os focos de criadouros do Aedes 

aegypti. 

 

O sexto capítulo versa no percurso metodológico utilizado para alcançar os objetivos 

propostos desde a escolha do método, as aproximações empíricas, seleção e análise do game, 

acesso ao Blog Aedes na Rede, instrumentos de coleta e análise dos dados. 

 

O sétimo capítulo apresenta os resultados e discussões da pesquisa, inicialmente traça 

o perfil do público alvo, faz uma avaliação diagnóstica através do questionário pré-game, 

realiza a análise da aplicação do game “Contra Dengue” e retorna para os resultados dos 

questionários pós-game.  

 

O oitavo capítulo traz as considerações finais das principais conclusões realizadas a 

partir desta pesquisa e sugere caminhos que a mesma ainda pode percorrer a partir do que foi 

elaborado até o presente momento. 
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2  OUTROS TRABALHOS  

 

Fazendo uma busca por trabalhos que abordassem a mesma temática proposta por essa 

pesquisa, vimos que existem algumas produções com o mesmo objetivo, porém com 

abordagens distintas. Neste capitulo trataremos sobre os trabalhos correlatos e as diferenças 

desses estudos em relação a esta investigação. 

 O delineamento de buscas por trabalhos correlatos ocorreu através de palavras chaves 

como as listadas a seguir: Games educativos da dengue, Jogos digitais, Games na educação, 

Games contra a dengue, Games como recurso pedagógico etc... O levantamento do período 

analisado foi de 2008 a 2016 em sites como: Periódicos da Capes, Scielo, Lilacs, Biblioteca 

Digital, Google Acadêmico, em busca de trabalhos tais como: dissertações, teses, livros, 

artigos, periódicos e outras fontes que pudessem fundamentar e comparar resultados 

observáveis quanto ao uso dos game no contexto educacional. Esses trabalhos estão 

disponíveis na p.134 (Apêndices A) para conferência. A seguir, apresentaremos estes estudos. 

No trabalho de Silva (2008) o autor aborda sobre as reflexões em utilizar programas e 

jogos computacionais pedagógicos como suporte educacional no contexto intra e extra sala de 

aula. Essa pesquisa teve o objetivo analisar a interatividade e a aceitação dos jogos digitais 

sobre a dengue com alunos do ensino fundamental. A metodologia utilizada para execução 

dos jogos ocorreu a partir dos questionários aplicados como instrumente de coleta de 

informações sobre os vetores da dengue (macho e fêmea), a forma de transmissão envolvendo 

lixo, o papel do agente de saúde entre outros. O programa para construção dos jogos foi o 

Macromedia Flhsh 5.0 incorporando diferentes níveis de complexidade. 

Com base nos dados dos questionários, quatro jogos foram construídos: Ajude o 

cientista - o cientista viaja pelo organismo lançando injeções sobre os vírus, em analogia aos 

linfócitos B que liberam anticorpos (Nível de dificuldade: máximo em analogia ao tema); 

Fumacê turbinado – o carro fumacê durante o percurso na cidade lança veneno no ar 

impedindo que o mosquito elimine seus ovos nos criadouros (Nível de dificuldade: fácil e 

médio); De um tapa na dengue – O jogador tenta matar os mosquitos com a mão que continua 

a aparecer continuamente (Nível de dificuldade: fácil); Dengue Pacman – o avatar coleta 

todos os reservatórios que venha ser um criadouro (Nível de dificuldade: possui quatro níveis 

de dificuldade) 

Segundo Silva (2008) os resultados avaliados com 550 alunos mostraram que os jogos 

envolvendo as relações entre limpeza e prevenção (Dengue Pacman, 100%), agentes de saúde 
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e fumacê (Fumacê Turbinado, 98%), foram os jogos de maior aceitação entre alunos de 7-15 

anos, porém os alunos de faixa etária menores poderão jogar, mas, não compreenderam a 

mensagens transmitida. Com tudo os autores concluíram que é necessário criar versões mais 

fáceis para ser trabalhado o mesmo tema com crianças menores. 

No trabalho de Xavier (2010) o autor trabalhou com o mesmo objetivo, de criar e 

avaliar um game com fins educativos quanto a dengue. O jogo desenvolvido foi o 

SISQUEST, um jogo tipo Quiz (perguntas e respostas) o autor utilizou a linguagem de 

programação PHP (Hypertext Preprocessor) seguido de várias outras de acordo com as 

avaliações preliminares. Para construção do jogo foi feito um levantamento por meio de 

entrevistas semi-estruturadas sobre quais procedimento educativos são utilizados pelos 

professores do ensino médio das escolas públicas do município do Rio de Janeiro, para 

otimizar a divulgação sobre a prevenção da dengue.   

Segundo Xavier (2010) a avaliação do jogo SISQUEST ocorreu em espaços formais e 

informais e concluiu que os resultados se mostraram satisfatórios pois 93% dos discentes 

apresentaram uma avaliação positiva do jogo, já que esse contempla diversos aspectos 

associados a dengue. O autor espera que essa ferramenta possa ser utilizada pelos professores 

de ensino médio durante suas atividades didáticas relacionadas ao tema. 

  No trabalho de Buchinger e Hounsell (2012), os autores apresentam uma proposta 

diferente dos demais citados anteriormente, a pesquisa teve o objetivo criar e utilizar um jogo 

computacional de forma colaborativa (quando há mais de um jogador jogando interagindo 

entre si) no propósito de distribuído como forma diferenciada de ensino sobre a dengue. O 

jogo é denominado Sherlock Dengue v.6.0, utilizou a linguagem Java e Xj3D para a criação 

da parte visual em 3D e da tecnologia Remote Method Invocation – RMI, para facilitar o 

tratamento da comunicação entre os usuários. 

 Buchinger e Hounsell (2012) concluíram que a colaboratividade em ambientes 

educacionais representa um elemento motivacional, mas tem potencial para trazer outros 

benefícios pedagógicos efetivos. Aplicar esta característica no contexto da prevenção da 

dengue facilita o acesso desta temática para crianças e adolescentes. 

No trabalho de Dutra, Costa, Barboza (2016) o objetivo foi escrever o desenho e 

construção de um jogo de computador educacional chamado "Graphos contra mosquitos", 

baseado no graphos, um conceito teórico matemático. O jogo Graphos utiliza como os 

elementos principais: uma criança, blocos de doze bairros, mosquitos, ruas e contentores onde 

os mosquitos põem ovos (pneus, latas, garrafas, plantas com depósitos de água). O jogo, 
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possui um jogador (Avatar) que caminhar nas ruas (bordas) da cidade, e remove os potenciais 

criadouros de mosquitos em cada bloco (vértices). 

Quando termina o jogo corretamente, ele abre uma tela final, onde o jogador é 

premiado com uma medalha. Nesta tela, o jogador pode escrever sua / seu nome, sendo 

convidado para atuar como um "profissional de saúde" já não de forma virtual. Os autores ao 

finalizar o jogo concluirão que o jogo “Graphos contra mosquitos” elimina o Aedes aegypti, 

vetor de Zyka, Dengue e Chikungunya e não teve problemas em testes com os alunos e 

crianças jovens. Os autores concluem dizendo que espera ter contribuido para combater e 

controlar o vector dessas doenças virais graves.  

Dentre os trabalhos encontrados o que mais se assemelha com nossa pesquisa é o de 

Silva (2008). Com o objetivo de avaliar um game contra a dengue no ensino fundamental 

(público alvo), os instrumentos para coleta de dados foi o mesmo (questionário) a fim de 

coletar informações sobre a etiologia da doença, modo de transmissão e prevenção das 

arboviroses. Entretanto, o que nossa pesquisa se diferencia das demais, está relacionado ao 

feedback  dos alunos e professores através dos comentários que foram postados no Blog 

Aedes na Rede. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para montagem do referencial teórico optou-se em ilustrar uma pirâmide, composta 

pelos principais pontos de discursão: Promoção da saúde, sendo essa a base da pesquisa, 

intermediada pela utilização das tecnologias digitais disponíveis, direcionando a pesquisa para 

o uso dos games educativos como ilustrado (Figura 1). 

 

Figura 1 - Pirâmide teórica com os principais pontos de discursão 

                              
Fonte: SOUSA, Claudia Niedes da Silva, 2017 

 

 

Entre os autores que compões essa pirâmide na Promoção da Saúde estão: Brasil 

(2001), Varejão et. al. (2005), Buss (2010), Varella (2011), Moreira (2012), Rodrigues 

(2013), Donalisio & Freitas (2015), Moreira (2015), Melo (2015), Fio Cruz (2016), Ayres 

(2016) ente outros. Na Tecnologia digital: Csikszentmihalyi (1990), Vygotsky (1998), Lévy, 

(1999), Castells, (1999), Prensky ( 2001), Machado (2005),  Papert (2008), Veen e Vrakking 

(2009), Sousa e Moita (2011), Fardo (2013),  Franco (2013) etc...Quanto aos Games educativos 

destacamos: Csikszentmihalyi, (1990), Gee (2004), Papert (2008), Mcgonigal (2011), 

Huizinga (2012), Kapp (2012), Prensky (2012), Pinto et. al. (2012), Werbach e Hunter 

(2012), Fardo (2013), Gartner (2013), Rocha (2015), Moita (2016), dentre outros autores 

consagrando nos quais nos sustentam (ao subir em sues ombros), para fundamentar e da 

veracidade a pesquisa. 

No propósito de situar o leitor na discussão inicial saúde, esse capítulo traz em seu 

esboço o conceito da palavra saúde, os determinantes sociais que constituem uma saúde de 

qualidade, os atores sociais como peças fundamentais no processo educacional e as 

arboviroses causadas pelo A. aegypit, associando esses aos casos de microcefalia que tem 

afetado diretamente recenascidos gerados por mães que foram infectadas pelo Zika vírus. 

 

Games  

 educativos  

Tecnologia digital 

Promoçãos da Saúde: combate 
ao Aesdes aegypti.  
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3.1 PROMOÇÃO DA SAÚDE  

 

 

Ao falarmos em saúde somos levados a pensar na ausência de doenças, quando na 

verdade essa questão, vai além dessa nossa concepção errônea. Ao falarmos de saúde ou 

promoção da saúde é importante pensarmos que essas questões estão ligadas aos fatores que 

determinam boas condições de saúde. E que fatores são esses? 

Segundo Buss (2010), a promoção da saúde é o resultado de um conjunto de fatores 

sociais, econômicos, políticos, culturais, coletivos e individuais, estes componentes 

importantes da promoção da saúde são chamados Determinantes Sociais da Saúde (DSS). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) por sua vez, adota uma definição mais curta, 

segundo a qual os DSS são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Logo, 

tais condições estão relacionadas com saneamento básico, hábitos de higiene e fatores 

culturais arraigados nos seres humanos. São fatores passíveis de mudanças mediante as 

políticas públicas de saúde.  

As condições de saúde que o Brasil se encontra com inúmeras epidemias causadas 

pelo Aedes aegypti, estão ligadas diretamente com os DSS, pois a falta de saneamento básico 

e racionamento a ausência do cuidado com a água de consumo, as condições de vida e 

moradia estão intrinsicamente ligadas a essa realidade.  

Com tudo, para que haja mudanças e melhorias desses DSS é necessário que ocorra 

um engajamento da população para que esse estado seja alterado através de ações baseadas 

em informação, direcionando a educação para a saúde. Além da colaboração do setor público 

e seus Atores Sociais como; Professores, Agentes de Saúde, Líder comunitário. Instituições 

como; um sindicato, partidos políticos, jornais, rádios, emissoras de televisão, igrejas. Ou 

seja, qualquer indivíduo ou instituição que representa e faz algo pela sociedade. 

Ao falar sobre promoção da saúde e ator social, nos remetemos a um grande  

pesquisador que dedicou seus estudos e ações ao serviço do bem estar popular. Victor Valla 
2
 

além de pesquisador foi um médico sanitarista que valorizava a cultura popular bem como o 

conhecimento popular acumulado.  

                                                             
2
Victo Valla: http://agencia.fiocruz.br/victor-valla. Nascido em 1937 em Los Angeles, Faleceu em 

2009 no Brasil. Veio para o Brasil na década de 60 após o golpe militar em 1964. Valla foi um 

importante ator social que muito contribuiu com as melhorias dos DSS através de suas andanças pelos 

estados do Brasil. 
 

http://agencia.fiocruz.br/victor-valla
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Valla tinha em seu prazer, trabalhar com a educação e a cultura popular, para ele, 

quanto mais perto dos pobres, mas conhecimento ele adquiria, por sua vez, mais ele _ 

contribuiria para tonar a vida dessas pessoas mais dígna. Ele trabalhou com os favelados, 

crianças de ruas e jovens marginalizado, contribui muito com a sociedade, Valla foi desde 

professor de jovens e adultos nas comunidades à pesquisador titular da Escola Nacional de 

Saúde Pública (ENSP) da Fiocruz. Com isso, ele traz em sua trajetória uma enorme 

experiência de engajamento político e de trabalho com os pobres.  

Segundo, Valverde (2006), ele é um dos raros acadêmicos brasileiros que atua 

diretamente com os segmentos mais miseráveis da população, conciliando saber científico e 

experiência popular. Para Valla, os pobres, mais do que aprender, têm muito a ensinar às 

elites. Ele foi um verdadeiro agente de mudança de grande importância da educação popular. 

Partindo deste pressuposto, precisamos de atores sociais que estejam dispostos a 

contribuir para a melhoria dos DSS. Para modificar a atual condição de saúde mediante as 

diversas epidemias provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, são necessárias medidas 

educativas junto à comunidade, a fim de provocar mudanças no setor onde as pessoas vivem, 

trabalham e estudam. 

Para que haja a promoção de saúde em uma comunidade não basta apenas a ação do 

poder público, também é necessário que ocorra um maior engajamento pelas pessoas que a 

compõe. Moreira (2012) traz sua contribuição dizendo que a arma de controle das doenças é a 

erradicação do mosquito Aedes aegypti por meio de programas de controle eficientes e por 

parte da vigilância da própria comunidade, por tanto. É necessário que seja feito um trabalho 

epidemiológicamente ativo e atuante, que haja melhoria do diagnóstico laboratorial e, 

principalmente, que de fato ocorra educação para a saúde.  

Associando a tecnologia a promoção de saúde, concordamos com Moreira (2012), 

onde a autora defende que, embora atualmente vivamos a explosão do desenvolvimento 

tecnológico, surge também à necessidade de gerenciamento dessas novas tecnologias de modo 

que elas, de fato, possam se transformar em tecnologias sociais. Nesse sentido, vê-se a 

necessidade de essas novas tecnologias estarem sendo executada junto à população que é 

quem melhor pode dizer qual é a sua realidade. 

Tendo em vista que as iniquidades em saúde são desigualdades evitáveis. Esta 

pesquisa visa abordar o acesso à saúde a partir da educação na perspectiva da promoção a 

saúde em sala de aula através de bons vídeos jogos como defende Gee (2003), a fim de 

instruir os alunos, independente da classe social, condições financeiras ou tipo habitação a 
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combater o mosquito A. aegypti que nas últimas décadas tem causado muitos danos no Brasil 

e no mundo, transmitindo doenças como Febre amarela, Dengue, Chikungunya e Zika vírus. 

 

3.1.1 Características do Mosquito Aedes aegypti 

 

O mosquito Aedes aegypti (ads do grego “odioso” aegypti do latin “do Egito”) é o 

principal autor das doenças que mais tem afetado o país na atualidade (Dengue, Chikungunya 

e Zika vírus). Medindo entre 0,4 e 0,5 cm, apresenta algumas características bem peculiares. 

Na (Figura 2) a seguir, Neves (2005) descreve como, um mosquito preto com pequenos riscos 

branco no dorso, cabeça e pernas, e asas translúcidas, sendo a fêmea maior que os machos, a 

mesma, sendo a principal transmissora dos vírus para o organismo sadio.  

 

Figura 2 - Mosquito Aedes aegypti  
 

  

Fonte: http://luizamarques2015.blogspot.com.br 

 

A diferença anatômica entre o macho e a fêmea do A. aegypti é o que determina 

também seus hábitos alimentares, ao observar a figura acima é possível analisar que os 

palpos, (estrutura do aparelho inoculador dos mosquitos presente na região da boca) nos 

machos são mais longos adaptados apenas para se alimentar de néctar e seiva, enquanto nas 

fêmeas, esses são mais curtos, adaptados para se alimentar exclusivamente de sangue 

conforme descreve a Agência Fio Cruz, (2016 pág. 25). O sangue inoculado pelo mosquito  

servirá de fonte de alimento para maturação dos ovos para no momento oportuno ser liberado 

nos ambientes. 

Quanto à reprodução do A. aegypti, Rodrigues (2013), trás em sua obra alguns locais 

que podem ser possíveis criadouros do mosquito, tais como: acúmulo água limpa e parada em 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1242&bih=531&q=Chikungunya&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi9-tef49bKAhVJjZAKHXk-BdoQvwUIGSgA
http://luizamarques2015.blogspot.com.br/2015/09/amplie-os-cuidados-contra-o-mosquito.html
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recipientes que vai desde uma simples folha de planta a caixas d‟água, barris, tambores, 

tanques e cisternas, vidros, potes pratos, vasos de planta ou flores, garrafas, latas, pneus, 

panelas, calhas de telhados, bandejas, bacias, drenos de escoamento, canaletas, blocos de 

cimento, urnas de cemitério, troncos e bambus, buracos de árvores, além de outros locais em 

que as águas de chuva são armazenadas.  

Segundo Varejão et al. (2005), este vetor prefere a oviposição em águas limpas. 

Entretanto, hábitos novos foram detectados em A. aegypti para possível reprodução em 

reservatórios de água ricos em matéria orgânica. Apesar da baixa viabilidade larval, o A. 

aegypti tem capacidade de se desenvolver tanto em ambientes com elevados graus de poluição 

como em esgoto doméstico bruto. Na (Figura 3) é possível identificar as fases de 

desenvolvimento do mosquito A. aegypti, que vai desde a fase larval ao mosquito adulto.  

 

Figura 3 - Ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti.  
  

 

                  Fonte:(http://www.prefeitura.unicamp.br/prefeitura/ca/DENGUE/3dengue_unicamp.html) 

 

A primeira fase de desenvolvimento corresponde à postura dos ovos, logo após a 

fecundação os ovos são depositados fora da água nas paredes internas dos recipientes ou 

reservatórios. Eclodem quando a água do reservatório sobe, no tempo aproximado de 30 

minutos. O desenvolvimento dos embriões se completa em 48 horas (caso haja condições 

favoráveis de temperatura e umidade).  Depois de completo desenvolvimento embrionário, os 

ovos podem eclodir até após 450 dias sem água. 

O segundo período corresponde ao estágio de larva, nesse período ocorrem o 

crescimento e a alimentação das larvas principalmente de matéria orgânica contida na parede 

e no fundo dos reservatórios. Havendo condições ideais, essa fase dura no máximo 5 dias. 

O terceiro período mostra a evolução da larva para pupa, nessa fase a pupa não se 

alimenta e se mantém em inatividade flutuando na superfície da água. Após a fase de 

metamorfose que compreende de 2 a 3 dias, o inseto adulto emergirá da água para iniciar um 

novo ciclo de vida.  
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Por último inseto adulto, que dentro de 24 horas já pode acasalar, apenas uma 

inseminação é suficiente para fecundação de todos os ovos da fêmea durante seu período de 

vida. A fêmea ao se alimenta de sangue durante o dia e garante aos ovos uma fronte de 

energia e proteína, após a alimentação o intervalo entre a alimentação e a postura dos ovos é 

em média de 3 dias. Os insetos adultos vivem em média de 30 a 35 dias, sendo que 50% não 

ultrapassam a primeira semana e 95% o primeiro mês (BRASIL, 2001). 

Passato (2013) traz detalhes quanto à ação dos mosquitos, esses picam na região dos 

pés, tornozelos e pernas, isto ocorre, pois costumam voar baixo, em média 1 metro de altura, a 

recomendação é que além de calça comprida, as pessoas usem repelente, pois o ferrão do 

mosquito pode atravessar até o tecido de calça Jeans. 

Quanto à resistência dos ovos do mosquito, (AMARAL; DANSA-PETRETSKI, 

2012), diz que esses, podem sobreviver até 450 dias, mesmo se o local onde foram 

depositados os ovos estiver seco. Caso a área receba água novamente, o ovo ficará ativo, pode 

eclodir e atingir a fase adulta em torno de 3 dias, por isso é tão importante a orientação de 

lavar os recipientes com água e sabão.  

 

3.1.2 Arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti 

 

O mosquito Aedes aegypti é o principal protagonista das enfermidades que tem 

acometido o País. Segundo o Ministério da Saúde, essas patologias são denominadas 

arboviroses, por que são vírus transmitidos ao homem através dos vetores artrópodes, 

causando viroses como Dengue, Chikungunya e Zika vírus. 

Além dessas enfermidades o Aedes aegypti também é o agente transmissor da Febre 

Amarela. Brasil (2015) define essa arbovirose como sendo uma doença infecciosa viral aguda, 

causada pelo vírus da febre amarela (vírus amarílico), conhecido cientificamente como um 

arbovírus do gênero Flavivírus é uma doença de curta duração (máximo 10 dias), com 

gravidade variável, mas que, desde a década de 40 foi erradicada no Brasil devido às vacinas 

eficaz e pelas campanhas nacionais para imunização combinadas ao combate ao mosquito 

vetor. 

De acordo com Donalisio & Freitas (2015) falando quanto à classificação das viroses, 

explica que as arbovirus pertencem a diversas famílias. A dengue e o zika vírus são da mesma 

família flaviviridae, enquanto a febre chikungunya pertence à família togaviridae. Porém, os 

sintomas das doenças são bem parecidos, por exemplo: febre, dor de cabeça, mal-estar, dor 
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nas articulações, manchas vermelhas e erupções na pele, náuseas e vômito e olhos 

avermelhados. O que irá mudar é a intensidade de cada sintoma  

Para melhor compreensão das sintomatologias a Agência Fio Cruz de Notícias lançou 

uma tabela ilustrativa que facilitou o diagnóstico das arboviroses de acordo com (Tabela 1). 

Esta favorece uma melhor compreensão tanto para profissionais da saúde, quanto a população 

em geral, ver imagem a seguir. 

 

Tabela 1 – Tabela de sintomas das Arboviroses 

 
 

             Fonte: https://agencia.fiocruz.br/zika-chikungunya-e-dengue-entenda-iferen%C3%A7as 

 

 

A dor de cabeça costuma ser mais intensa na dengue, enquanto a dor nas articulações é 

mais intensa na febre chikungunya e o Zika vírus raramente apresenta febre ou outros 

sintomas mais característicos. Além disso, o Zika vírus pode ter como sintoma um quadro de 

conjuntivite sem secreção, ou seja, os olhos ficam inchados e vermelhos. Já a febre 

chikungunya apresenta dor intensa nas juntas, que pode até causar inchaço (BRASIL, 2011).  

 

3.1.3 Particularidades das Arboviroses: Dengue, Chikungunya e Zika Vírus 

 

A - Dengue 

 

De acordo com Neves (2005) a dengue é conhecida no Brasil desde os tempos da 

Colônia. O mosquito A. aegypti tem origem africana e chegou ao Brasil junto com os navios 

https://agencia.fiocruz.br/zika-chikungunya-e-dengue-entenda-iferen%C3%A7as
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negreiros, depois de uma longa viagem de seus ovos dentro dos depósitos de água das 

embarcações. A incidência de dengue tem aumentado nas últimas décadas. A doença ocorre 

em mais de 100 países e expõe mais de 2,5 bilhões de pessoas ao risco de contraí-la nas áreas 

urbanas, periurbanas e rurais dos trópicos e subtrópicos (BRAGA, 2014). 

Em todo o Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, a cada cem mil pessoas que 

vivem no país, 782 foram diagnosticadas com a doença em 2015. Segundo a Secretaria de 

Vigilância em Saúde, de acordo com a semana epidemiológica 48, em 2015, foram 

registrados 1.587.080 casos prováveis de dengue no país. Nesse período, a região Sudeste 

registrou o maior número de casos prováveis (997.268 casos; 62,8%) em relação ao total do 

país, seguida das regiões Nordeste (293.567 casos; 18,5%), Centro-Oeste (211.450 casos; 

13,3%), Sul (53.106 casos; 3,3%) e Norte (31.689 casos) (BRASIL, 2015). 

O vírus causador da dengue possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4. 

Logo, uma pessoa no Brasil pode ter dengue até quatro vezes, uma com cada sorotipo. A 

transmissão se faz pela picada do mosquito Aedes aegypti (Fêmea), o ciclo de contaminação é 

ser humano contaminado – A. aegypti – ser humano (BRAGA, 2007).  

Quando o vírus da dengue circulante no sangue de uma pessoa infectada é ingerido 

pela fêmea do mosquito durante o repasto, o vírus infecta o mosquito e após um período de 8 

a 12 dias de incubação, pode ser transmitido para outras pessoas durante futuros repastos, no 

homem, o período varia em média de 5 a 6 dias (MOREIRA, 2015). Após este período 

surgem os sintomas da doença. Porém relatos de casos de transmissão vertical (gestante - 

bebê) já tenha acontecido, como citado no trabalho de Maroun, (2008).  

A dengue pode se apresentar clinicamente de quatro formas diferentes: Infecção 

Inaparente, Dengue Clássica, Febre Hemorrágica da Dengue e Síndrome de Choque da 

Dengue. Dentre elas, Varella (2011) destaca a Dengue Clássica e a Dengue Hemorrágica e 

Síndrome de Choque da dengue. 

 

Dengue Clássica- é uma forma mais leve da doença e semelhante à gripe. 

Nos adultos, a primeira manifestação é a febre alta (39º a 40º), de início 

repentino, associada à dor de cabeça, prostração, dores musculares, nas 

juntas, atrás dos olhos, vermelhidão no corpo, coceira, prostração e fraqueza 

durante algumas semanas. Nas crianças, o sintoma inicial também é a febre 

alta acompanhada apatia, sonolência, recusa da alimentação, vômitos e 

diarreia.  
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Dengue Hemorrágica- as manifestações iniciais da dengue hemorrágica são 

as mesmas da forma clássica. Entretanto, depois do terceiro dia do quando, a 

febre começa a ceder, aparecem sinais de hemorragia, como sangramento 

nasal, gengival, vaginal, rompimento dos vasos superficiais da pele, 

sangramentos no aparelho digestivo e nas vias urinárias. 

 

Síndrome de Choque da dengue-: queda ou ausência da pressão arterial, 

pulso quase imperceptível, inquietação, palidez e perda da consciência, 

alterações neurológicas, sintomas cardiorrespiratórios, insuficiência 

hepática, hemorragia digestiva, derrame pleural (VARELLA, 2011, p. 2). 

  

O Ministério da Saúde em seu Manual Dengue: diagnóstico e manejo clínico (2016). 

Diz que o diagnóstico pode ser feito a partir dos exames clínicos incluindo: busca por sinais 

de alerta, busca por sangramentos e a prova do laço, ou através de exames específicos como, 

métodos sorológicos - demonstração da presença de anticorpos da classe IgM em única 

amostra de soro ou aumento do título de anticorpos IgG em amostras pareadas como aborda .  

Não existe tratamento específico para dengue sendo indicada a princípio, apenas 

hidratação. Segundo Varella (2011) é importante tomar muito líquido para evitar desidratação, 

seja via oral ou endovenosa e utilizar medicamentos para baixar a febre e analgésicos são as 

medidas de rotina para aliviar os sintomas. Em casos de Dengue Hemorrágica, o paciente sob 

nenhum pretexto deve recorrer à automedicação, pois jamais podem usar antitérmicos que 

contenham ácido acetilsalecílico (AAS, Aspirina, Melhoral, etc.), nem anti-

inflamatórios (Voltaren, diclofenaco de sódio, Scaflan), que interferem no processo de 

coagulação do sangue. 

A ação mais simples para prevenção da dengue é evitar o nascimento do mosquito, 

evitar água parada em qualquer recipiente que eles escolhem para reprodução. Para isso, é 

fundamental o esclarecimento da sociedade para que ela atue juntamente aos órgãos públicos, 

já que o principal local onde são encontrados os mosquitos da dengue são dentro dos 

domicílios. Essas são algumas informações que o ACS, repassa aos moradores durante suas 

visitas no domicílio. Por sua vez, são dicas que atendem diretamente aos pais ou cuidadores, 

deixando de trabalhar as mesmas informações com as crianças. 

Recentemente como forma de prevenção também, o Ministério da Saúde está lançando a 

vacina contra dengue. A vacina já possui registro concedido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) desde o fim de dezembro 2015. A Dengvaxia® - vacina contra 

os sorotipos da dengue 1, 2, 3 e 4 (recombinante, atenuada) foi registrada como produto 

biológico novo, de acordo com a Resolução - RDC nº 55, de 16 de dezembro de 2010. O 
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registro permite que a vacina seja utilizada no combate à dengue, porém, não protege contra 

os vírus Chikungunya e Zika (TRIBUNA, 2016).  

 

B - Chikungunya 

  

No grupo das doenças infecciosas emergentes e reemergentes, os arbovírus 

transmitidos por mosquitos, como dengue (DENV) e chikungunya (CHIKV), são 

considerados importantes desafios para a saúde pública (HONÓRIO, 2015). O nome 

Chikungunya significa “aquele que se curva”, razão da posição antálgica que os pacientes 

adquiriam durante o período de doença (POWERS, 2007). A Febre Chikungunya é uma 

doença transmitida por dois padrões de transmissão distintos: um silvestre e periurbano na 

África (Aedes albopictus) e outro urbano na Ásia (A. aegypti). No Brasil, a circulação do vírus 

foi identificada pela primeira vez em 2014 transmitida pelo mosquito A.aegypit (DONALISIO 

& FREITAS, 2015).  

O espectro clínico da doença pode variar com casos graves e eventualmente óbitos 

ocorrendo em pacientes com comorbidades, idosos e crianças. O CHIKV causa doença 

neurológica em idosos e neonatos, podendo ser fatal (GERARDIN, 2008). A infecção pelo 

CHIKV apresenta muitas semelhanças com a dengue. O período de incubação varia de 1 a 12 

dias, seguido por febre alta repentina, dores agudas e persistentes nas articulações, cefaleia, 

fotofobia, mialgia e rash cutâneo. Segundo Tauil (2014) cerca de 25% das pessoas infecção 

são assintomática. A poliartralgia caracteriza os casos sintomáticos. Os sinais e sintomas 

agudos da infecção pelo CHIKV resolvem-se em cerca de 7 a 15 dias, embora as dores, 

rigidez e edema nas articulações possam durar meses e até anos, em 10 a 12% dos casos. 

Idade acima de 45 anos, presença de doença crônica concomitante e maior intensidade das 

dores na fase aguda contribuem para a persistência da poliartralgia.  

Não é possível ter chikungunya mais de uma vez, depois de infectada, a pessoa fica 

imune pelo resto da vida (BRASIL 2016). O que difere da Dengue, Donallisio e Freitas 

(2015), diz que a inclusão da doença entre os diagnósticos clínicos diferenciais de síndrome 

dengue-like (doenças próximas à dengue) traz muita confusão ao diagnóstico. Logo, a 

ocorrência de epidemias simultâneas dificulta o manejo clínico em razão de peculiaridades da 

dengue e da febre Chikungunya. 

Diante de tais semelhanças Tauil (2014), diz ser fundamental que os profissionais de 

saúde fiquem atentos para o diagnóstico clínico oportuno dos casos suspeitos, segundo 

definições do próprio Ministério da Saúde. Embora o conjunto de febre e artralgia tenha 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1242&bih=531&q=Chikungunya&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi9-tef49bKAhVJjZAKHXk-BdoQvwUIGSgA
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excelente valor preditivo positivo durante um surto de chikungunya, a maioria dos pacientes 

suspeitos vive em área endêmica de dengue, onde a chance de erros no diagnóstico clínico é 

grande (DAUMAS, 2013). 

 Como não há terapia antiviral específica para a infecção por CHIKV, o tratamento 

dos demais casos consiste em cuidados de suporte, como medicação para a febre 

(paracetamol) e as dores articulares (antiinflamatórios). O ministério da Saúde adverte não 

usar o ácido acetil salicílico (AAS) devido ao risco de hemorragia. Recomenda‐se repouso 

absoluto ao paciente, que deve beber líquidos em abundância (BRASIL,2016). 

Assim como a dengue, é fundamental que as pessoas refornecem as medidas de 

eliminação dos criadouros de mosquitos nas suas casas e na vizinhança. A efetividade da 

vigilância do CHIKV depende do diagnóstico rápido em locais onde existe o vetor 

competente e a população é suscetível. Honório (2015) adverte que o reconhecimento precoce 

da transmissão local, seguido de rápido e efetivo controle de vetores e outras medidas de 

saúde pública são a única medida para impedir a ocorrência de surtos explosivos. 

 

  

C - Zika vírus 

 

 O Vírus Zika foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015, a 

Organização Pan-Americana da Saúde emitiu um comunicado a respeito do risco de 

transmissão do vírus Zika (ZIKV) entre algumas cidades nordestinas: casos autóctones 

atribuídos à cepa asiática do ZIKV, provavelmente trazida ao Brasil por turistas durante a 

Copa do Mundo de Futebol de 2014, foram confirmados laboratorialmente, alertando para o 

potencial de difusão global do vírus, de maneira semelhante a Dengue (DENV) e a 

Chicungunya (CHIKV) (LUIZ, 2015). O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local 

de origem de sua identificação em 1947, na floresta Zika, em Uganda (DUFFY, 2009). 

Segundo Freire (2014), o vírus zika é um agente que infecta principalmente animais, como 

macacos e mosquitos, mas pode ser transmitido para humanos através do mosquito A. aegypti, 

conforme (Figura 4) a seguir.  
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Figura 4 - Ciclo de transmissão de vírus Zika na África 

 

Fonte: Imagem retirada da tese de Doutorado de Caio Cesar de Freire. 

<www.teses.usp.br/teses/disponiveis/95/95131/tde-12015.../Tese_CF_bib.pdf> 
 

Assim como os vírus da dengue e do chikungunya, o vírus da zika também é 

transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Outros vírus parecidos com o Zika geram 

imunidade para a vida inteira. Quem já teve dengue pelo vírus 1, por exemplo, não voltará a 

ter pelo mesmo vírus. O mesmo acontece com a febre amarela. Porém, ainda não há estudos 

suficientes para afirmar isso em relação ao vírus Zika. Segundo Brasil, (2016), outras 

possíveis formas de transmissão do vírus Zika precisam ser avaliadas com mais profundidade, 

com base em estudos científicos a exemplo da transmissão transplacentária, leite materno, 

urina, saliva e sêmen.  

 O vírus da zika tem sintomas parecidos com o da dengue e da febre chikungunya, mas 

com intensidades diferentes. Porém, apenas 20% dos infectados apresentam os sintomas 

(ZANLUCA, 2015). Os principais sintomas são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas 

articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Outros sintomas 

menos frequentes são inchaço no corpo, dor de garganta, tosse e vômitos. No geral, a 

evolução da doença é benigna e os sintomas desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. 

No entanto, a dor nas articulações pode persistir por aproximadamente um mês. Formas 

graves e atípicas são raras, mas quando ocorrem podem, excepcionalmente, evoluir para óbito 

(BRASIL, 2016). 

Os exames laboratoriais mais específicos para o diagnóstico da infecção pelo ZIKV é 

a identificação do RNA viral no sangue do paciente (STATES, 2015). A reação da cadeia de 

polimerase da transcriptase reversa (RT-PCR) é a técnica de referência para o diagnóstico do 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/95/95131/tde-12015.../Tese_CF_bib.pdf
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ZIKV, tanto na fase de incubação, quanto na fase de latência do vírus, sendo ideal realizar o 

exame no 4° dia do aparecimento dos sintoma (IOOS, 2014) 

Não existe tratamento específico para a infecção pelo vírus Zika. Também não há 

vacina contra o vírus. O tratamento recomendado para os casos sintomáticos é baseado no uso 

de acetaminofeno (paracetamol) ou dipirona para o controle da febre e manejo da dor. No 

caso de erupções pruriginosas, os anti-histamínicos podem ser considerados (BRASIL,2016). 

Por enquanto, não existe vacina capaz de prevenir a infecção pelo vírus da zika 

(LENHARO, 2016). Como o vírus da zika é transmitido pelo Aedes aegypti, mesmo mosquito que 

transmite a dengue e o chikungunya, a prevenção segue as mesmas regras aplicadas a essas 

doenças. Evitar a água limpa e parada, que os mosquitos usam para se reproduzir, é a principal 

medida. 

Mas o que dizer sobre a reprodução de mosquitos em água parada e contaminada? Esse 

tem sido o questionamento feito pela população após as novas informações divulgadas nas mídias 

sobre a muriçoca comum também ser transmissora do vírus zika.  

Pernilongo comum é o principal transmissor da zika, não o Aedes – Essa matéria 

divulgada pela Academia Brasileira de Ciências em julho de 2016, trouxe á público uma nova 

preocupação para todos os brasileiros tendo em vista que esse é um mosquito presente em grande 

parte de país. 

Em estudos recentes divulgados pela pesquisadora Constância Ayres do Departamento 

de Entomologia da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Pernambuco, durante a 68ª Reunião 

Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em Porto Seguro. Trouxe a 

público, que não só o A. aegypti, como também outro mosquito, muito conhecido pelos 

brasileiros, pode ser o maior transmissor desse vírus: o Culex, conhecido popularmente como 

pernilongo ou muriçoca, presente em todo o país (CUDISCHEVITCH, 2016).  

Segundo Ayres (2016), relatou que alguns trabalhos já haviam mostrado a baixa 

eficiência na transmissão do vírus pelo Aedes em alguns lugares, como o Rio de Janeiro e, ao 

serem analisadas várias espécies, constatou-se que o Culex apresentou uma taxa de infecção 

dez vezes maior que a do Aedes aegypti. Em nota, Constância acrescentou que o Aedes 

aegypti é muito raro na Polinésia Francesa, região que viveu o surto de zika que trouxe o vírus 

ao Brasil, em 2013. "Ilhas que tiveram surto não têm Aedes aegypti, mas têm 

bastante Culex.". 

Algumas evidências trouxeram ao questionamento, se no Brasil, o pernilongo é o 

mosquito mais presente em torno de 20 vezes mais abundante que o Aedes, esse, o Culex que 
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é transmissor do vírus do leste do Nilo e do vírus da encefalite japonesa, que são vírus muito 

semelhantes ao zika, poderia também ser o vetor do vírus zika (AYRES, 2016). 

Essa também foi uma das questões que trouxe inquietações para a pesquisadora, e fez 

sua equipe realizar alguns estudos comparativos entre o intestino, glândula salivar e as taxas 

de infecção entre as espécies e constaram que o Culex possuía a mesma carga viral que a 

do Aedes. Constatando que ambos são transmissores do vírus zika, mas como o Culex é vinte 

vezes mais abundante no ambiente urbano fez desse, o principal transmissor do vírus Zika, 

afirma Constância Ayres durante a 68ª SBPC. 

Com a implicação de ter outros vetores como transmissor do vírus zika dificulta toda 

estratégia de controle e prevenção da doença. Constância Ayres traz a reflexão quanto aos 

hábitos distintos dos vetores. O Culex pica durante a noite, o Aedes durante o dia; 

o Aedes coloca os ovos em água limpa e parada, o Culex prefere água extremamente poluída. 

Tal problema requer portanto, mais investimento em saneamento básico, o qual faz parte de 

uma dos DSS indispensável para população (CUDISCHEVITCH, 2016). 

Esse é um grande problema histórico que o Brasil tem enfrentado. A falta de 

saneamento básico além de aumentar a proliferação dos mosquitos, também traz graves 

consequências na saúde da população quanto às doenças parasitária.  

 Segundo Ayres (2016) não se trata, todavia, de um caso perdido. É possível mapear 

100% dos criadouros em uma determinada área, pois o Culex põe todos os seus ovos no 

mesmo lugar, contrapondo a este fato, o Aedes aegypti, distribui seus ovos em diversos 

criadouros. Mesmo diante dessa característica a chance de controle do Culex é maior que a 

do Aedes. Tais evidências provam que até hoje, ainda não foi possível controlar a 

dengue.  Constância ainda ressalta que o controle do vetor tem que ser feito de forma 

intensiva, o ano todo, independentemente de epidemia. "Zika é um problema social; não 

podemos culpabilizar o mosquito". 

 

3.1.4 Vírus da Zika e a Microcefalia 

 

Microcefalia é uma malformação congênita, em que o cérebro não se desenvolve de 

maneira adequada. Neste caso, os bebês nascem com perímetro cefálico (PC) menor que o 

normal, ou seja, igual ou inferior a 32 cm. Essa malformação congênita pode ser efeito de 

uma série de fatores de diferentes origens, como substâncias químicas e agentes biológicos 

(infecciosos), como bactérias, vírus e radiação (BRASIL,2016). 
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A relação entre zika e microcefalia foi confirmada pela primeira vez no mundo no fim de 

novembro pelo Ministério da Saúde brasileiro. No entanto desde 2015 que são realizadas pesquisas 

com paciente do estado da Paraíba pela Dr. Adriana Melo da Maternidade Eupídio de Almeida 

em Campina Grande, foram diagnosticadas seis crianças com o vírus Zika que nasceram de 

mães que estavam aparentemente sintomáticas durante a gravidez. 

Baseado nos estudos de Melo (2015) duas mulheres grávidas do estado da Paraíba 

apresentavam sintomas relacionados com a infecção pelo vírus Zika, cujos fetos foram 

diagnosticados com microcefalia. Os resultados dos exames confirmarão que una criança 

apresentava atrofia cerebral e calcificação na matéria branca no lobo frontal. Já na outra 

criança, tinha os hemisférios do cérebro assimétricos e catarata nos dois olhos. 

Provavelmente, estes casos representam os primeiros diagnósticos de transmissão 

intrauterina do vírus. Depois disso, outros seis casos de microcefalia relacionada ao zika 

foram encontrados ainda na Paraíba. Três tinham calcificações cerebrais e duas mostraram 

comprometimento do cerebelo, enquanto uma delas desenvolveu artrogripose severa.  

Diante desses estudos o Ministério da Saúde em 2015 anunciou que provavelmente o 

vírus zika quando afetara as gestantes no primeiro trimestre poderia causar a microcefalia 

(BRASIL, 2015). Mas, só agora em 13 de Abril de 2016, que Centro de Controle e Prevenção 

de Doenças Transmissíveis (CDC) dos Estados Unidos anunciou a confirmação da relação 

entre o Zika e a ocorrência de microcefalia em bebês cujas mães foram infectadas pelo vírus. 

O estudo realizou uma revisão rigorosa das evidências já existentes e concluiu que o Zika é a 

causa da microcefalia e outros danos cerebrais identificados em fetos (BOGAZ, 2016).  

Além disso, muitas pessoas contaminadas com o Zika vírus desenvolveram algum 

tempo depois a Síndrome de Guillain-Barré (SGB), doença autoimune que ocorre quando o 

sistema imunológico do corpo ataca parte do próprio sistema nervoso por engano. Zanluca 

(2015) diz que o diagnóstico da SGB baseia-se além das manifestações clínicas de fraqueza 

muscular em membros inferiores e também na clássica dissociação proteíno-citológica no 

líquido cefalorraquidiano. Em alguns casos de SGB causados pelo vírus Zika, o surgimento 

das manifestações clínicas é bastante precoce, aproximadamente duas semanas após a 

infecção clinicamente manifestada. 

Diante dessa realidade, as autoridades brasileiras reagiram rapidamente ao declararem 

estado de emergência nacional de saúde. Como não é conhecido nenhum tratamento médico 

para esta doença, será necessária uma séria tentativa de erradicar o mosquito e evitar a 

propagação da doença para outros estados brasileiros (GOENAGA, 2015).  

 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/11/ministerio-da-saude-confirma-relacao-entre-microcefalia-e-virus-zika.html
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/sindrome-de-guillain-barre
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3.1.5 O impacto das arboviroses no Nordeste e a realidade em Fagundes-PB 

 

Segundo Madeiro (2016) no mês de maio do corrente ano a febre Chikungunya 

desafiou a ciência matando mais que a dengue e zika no Nordeste. A notícia foi divulgada no 

Jornal Folha de São Paulo no mês de julho onde traz dados de óbitos causados pelo mosquito 

Aedes aegypti. Os dados referentes ao primeiro trimestre confirma 45 mortes causadas por 

Chikungunya, 35 mortes por dengue, e 5 mortes causadas por zika. Esse número tende a 

crescer tendo em vista que ainda restam investigar 400 óbitos causados por arboviroses.  

O levantamento dos dados foi realizado segundo informações das secretarias estaduais 

de saúde de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do 

Norte. A seguir (Figura 5) ilustra os estados que foram afetados pela arbovirose (MADEIRO, 

2016). 

Figura 5 - Região Nordeste afetada pela Chikungunya 

 

Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/07/1790893-chikungunya-desafia-ciencia-

e-ja-mata-mais-que-dengue-e-zika-no-nordeste.shtml 

 

O Nordeste é a região do Brasil que mais sofre com o vírus, segundo o Ministério da 

Saúde até o fim de maio, 107 mil pessoas foram infectadas pela febre Chikungunya, a região 

tem 87% das infecções registradas em todo o país. O número de pessoas infectadas no Brasil 

em 2016 já é quase nove vezes maior que as registradas em todo o ano passado: 13 mil 

(MOREIRA, 2016). 

Na Paraíba, Segundo a Secretaria de Estado da Saúde em sua (32ª semana epidemiológica 

de início de sintomas), no período de 1º janeiro a 8 de agosto de 2016 foram notificados 35.873 

casos prováveis de dengue, dos quais foram analisados  5.031 amostras sorológicas pelo  
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Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba (Lacen-PB) 
3
 confirmando  (650) casos de 

dengue. Observou-se também, que o pico do aumento dos casos ocorreu de março a abril, 

reduzindo a ocorrência a partir de maio do corrente ano. 

No mesmo período de 1º janeiro a 8 de agosto  foram registrados 3.907 casos suspeitos do 

vírus Zika. Quanto às notificações da chikungunya, foram registrados 15.634 casos. Desses, 

foram analisadas no Lacen-PB 4.344 amostras sorológicas para Chikungunya, confirmando 

(2.424) casos positivos. 

Em relação ao número de óbitos, foram notificados 49 como suspeita de dengue, desse 

número apenas cinco foram confirmados (um em Rio Tinto, um em João Pessoa, um em 

Cajazeiras, um em Monteiro e um em Itabaiana), 10 descartados e os demais em investigação. 

Foram registrados também 22 óbitos de casos suspeitos de chikungunya, sendo nove confirmados 

(um em Alhandra, dois em João Pessoa, um em Aroeiras, um e Soledade, um em Monteiro, um 

em Campina Grande, um em Diamante e um em Santa Cecília). 

Todas as informações com relação à 32ª semana epidemiológica de início de sintomas, está 

disponível no site do Governo da Paraíba no boletim da dengue, zika e chikungunya, mais 

informações acesse: http://paraiba.pb.gov.br/saude-divulga-novo-boletim-da-dengue-zika-e-

chikungunya-3/. 

Em meio a esse cenário epidêmico a cidade de Fagundes situada na serra do Bodopitá na 

Paraíba com uma população de aproximadamente 11.345 pessoas, segundo dados do IBGE 

(2015), vem enfrentado sérios problemas de saúde causados pelo mosquito Aedes aegypti. Por 

seu caráter epidêmico tanto a Dengue, Chikungunya como a Zika vírus, causa um 

comprometimento clínico individual, afetando economicamente a força de trabalho, a 

assiduidade dos alunos e o atendimento nos postos de saúde.  

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Fagundes, no período de Janeiro à Outubro 

de 2016, a população foi gravemente afetada pelo mosquito Aedes aegypti conforme o (Anexo 

A). Foram registrados 20 casos suspeitos de Dengue e 503 casos suspeitos de Chikungunya, 

para a zika, não houve nenhuma notificação. Não que não tenha havido casos, mas como os 

sintomas eram mais característicos da febre chikungunya, os casos foram registrados apenas 

como suspeita de chikungunya.  

A notificação dos casos foi registrada pelos Agentes Comunitários de Saúde durante as 

visitas domiciliares sendo repassada para a Vigilância epidemiológica localizada na Secretária  

                                                             
3 LACEN/PB, é o serviço de referência para análise de amostras de material biológico da Paraíba. Para realizar a 

análise é necessário que o caso esteja cadastrado no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e notificado 

no sistema oficial do Ministério da Saúde (SINAN). 

 

http://paraiba.pb.gov.br/saude-divulga-novo-boletim-da-dengue-zika-e-chikungunya-3/
http://paraiba.pb.gov.br/saude-divulga-novo-boletim-da-dengue-zika-e-chikungunya-3/
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Municipal de Saúde que alimentava o sistema (Sinan Net.) que por sua vez, repassava as 

informações para a Secretaria Estadual da Saúde. 

Cabe aqui ressaltar, que por haver um número grande de pessoas acometida com as 

arboviroses, (houve casos em que a família inteira foi afetada até 6 pessoas), os Agentes 

Comunitários de Saúde não conseguiram notificar 100% dos agravos em suas micro áreas. 

Como a doença requer repouso, as mães foram as mais afetadas, tendo em vista que são elas 

quem cuida de seus filhos e companheiros também afetados, o que prolongou ainda mais os 

sintomas da doença. 

A frequência dos alunos nas escolas diminuiu entre fevereiro e abril de 2016, neste 

período foi registrado 94 atestados médicos com suspeita de Chikungunya na Escola Estadual, 

infelizmente, na Escola do Município os atestados não foram quantificados, apenas 

registrados nos diários de classe, mas a coordenação da escola declarou que foi um número 

muito considerável de faltosos no período de março a abril deste ano. O afastamento dos 

alunos de suas atividades escolares perdurava de três a cinco dias, mas houve casos de 

afastamento por 8 dias, o que dificultou o processo de aprendizagem dos estudantes.  

Quanto ao atendimento nos postos de saúde, a demanda foi intensa, principalmente nas 

duas Unidades Básicas de Saúde - UBS da zona urbana. Todos os dias o atendimento 

ultrapassava mais 100 pacientes atendidos, dentre estes, 50% era por acometimento a alguma 

arbovirose. Casos mais graves eram encaminhados para Campina Grande, cidade que presta 

atendimento a Fagundes. Houve vários casos em que, o paciente era medicado e 

posteriormente, ele próprio medicava as pessoas de sua família, evitando o deslocamento do 

seu familiar a UBS, por estes relatar das dores intensas nas articulações. 

Não foi possível ter acesso ao número de casos confirmados das arboviroses em 

Fagundes, tendo em vista, que só é possível identificar os casos confirmados, através da busca 

individual das pessoas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net). 

Como todos os exames sorológicos são analisados no Lacen-PB, o número de casos 

confirmados de dengue e chikungunya, também está presente nos dados da SES no boletim da 

dengue, zika e chikungunya citado anteriormente. 

Com relação a número de óbitos causados por Chikungunya, não houve casos 

confirmados, apenas 10 casos suspeitos em idosos que já estavam acamados, mas quando 

contaminados pelas arboviroses por já estar com a imunidade baixa, não resistiram e foi a 

óbito. Tais informações foram colhidas pelos ACS durante as visitas aos domicílios. 

 Diante dessa realidade, é necessário que todos os esforços sejam feitos, sendo bem 

vinda qualquer forma de trabalho que venha minimizar esses impactos na população. Nesse 
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propósito, conectado a educação para a saúde foi proposta desta pesquisa inserir o uso das 

tecnologias digitais em sala de aula, a fim de alcançar o público infantil na promoção da 

saúde, através do combate ao Aedes aegypti. 

 Nos próximos capítulos iremos abordar a inserção das tecnologias digitais na 

educação e na formação do homem, além da quebra de paradigmas educacionais, numa 

perspectiva inovadora, dinâmica e atual. 

 

3.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS  

 

Nesse item discutiremos sobre a influência da tecnologia na formação do homem, dos 

avanços tecnológicos com a expansão do conhecimento através da internet e do ciberespaço. 

Trataremos também a respeito da nova geração Homo Zappiens diferenciando: Nativos, 

Imigrantes e Sábios digitais, além da influência da tecnologia digital na educação. 

 

3.2.1 A tecnologia na formação do homem 

 

A formação do homem está ligada diretamente a importância da comunicação para sua 

sobrevivência, essa está associada à interação entre ser humano, como ser social e entre 

grupos sociais. Nesse contexto é indispensável analisar os impactos que as tecnologias 

comunicativas provocaram nos aspectos culturais, sociais e na própria formação do homem. 

Desde os primórdios de sua existência aos tempos atuais. É possível observar tais 

momentos através das leituras rupestres que datam do período Paleolítico, bem como registros 

em pergaminhos (pele de animais) em papiros (papel rudimentar) há séculos antes de cristo, 

que transmitia informações, facilitando o processo de preservação e disseminação da história 

de um povo e seus acontecimentos. 

Ao observarmos a passagem da oralidade para a escrita, para as mídias eletrônicas e 

posteriormente para as mídias digitais. Di Felici (2008) defende a “revolução comunicativa” 

em três momentos. 

a primeira revolução surgi com a escrita no século V a.C.no Oriente Médio, e 

marca a passagem da cultura e da sociedade oral para a cultura e a sociedade 

da escrita. A segunda, ocorrida na metade do século XV, na Europa, 

provocada pela invenção dos caracteres móveis e pelo surgimento da 

impressão criada por Johannes Gutenberg, [...] A terceira, desenvolvida no 

Ocidente, na época da Revolução Industrial, [...] foi marcada pelo início da 

cultura de massa e caracterizada pela difusão de mensagens veiculadas pelo 

meios de comunicação eletrônica (DI FELICI, 2008, p.21). 
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Quando analisamos as contribuições de Di Felice, percebemos que o homem e sua 

relação com a tecnologia são transformados ao novo no mundo a partir da revolução 

industrial. Pois com o advento das mídias eletrônicas é possível perceber o aumento da 

quantidade de informações oferecida para um número cada vez maior de pessoas. Se a 

tecnologia influencia a estrutura da sociedade, outras esferas como: a cultura e a educação 

sofrem seus efeitos. O impacto da TIC sobre a cultura consolida-se, por meio do advento da 

internet, propiciando o aparecimento do mundo virtual. Tal fenômeno cultural é denominado 

“cibercultura” (LÉVY, 1999). 

Com o advento da tecnologia a escrita impressa passou a dar lugar à escrita digital, 

hoje em dia, não é necessário desmatar para poder publicar um livro. Os livros publicados por 

meio digitais como os e-books (eletronic book), hipertextos, Artigos, dissertações e teses 

estão acessíveis a todos os leitores. Tal advento permitiu um maior acesso ao conhecimento. 

A prática de tomar emprestado e emprestar livros, tem se tornado cada dia mais obsoleta com 

o uso das novas tecnologias o simples movimento de um “Clic”, permite compartilhar todos 

esses acervos de informações. 

Segundo Dziekaniak, (2010, p.3) ao descrever o e-book, ele trata sobre a formatação e 

composição do texto eletrônico. “O e-book trouxe alterações significativas na prática da 

leitura, pois o conteúdo está na memória do computador, a página está na tela; o que antes era 

uma brochura hoje se encontra em um cartão de memória ou no hard disc (HD) de um 

computador”.  

Esse formato de leitura virtual permite ao leitor interagir e explorar símbolos e 

palavras, fazer destaques inserir comentários permite ao leitor conhecer outros textos que 

apenas com um “clic” pode direcioná-lo para um novo ambiente. Essa riqueza de 

possibilidades chama-se hipertexto e tem atraído um grande número de leitores ávidos. 

A forma de armazenar essas informações são ainda mais práticas, ao invés de 

prateleiras, se utiliza pastas para organizar os arquivos, o peso da mochila para transportar os 

livros foi substituído, por dispositivos mais leves a exemplo do pendrives, iPod, iPed, 

iPhones, HD externo, possibilitando também, o acesso on-line das informações por meio do  

e-mail, armazenamento nas nuvens ou Dropbox, permitindo um melhor acesso ao banco de 

dados pessoais.   

Essa possibilidade de acesso as informação online deu origem a uma modalidade 

educacional muito comum no ensino superior, à modalidade EAD- Educação à distância. Há 

alguns anos a única forma de ingressar no ensino superior, era por meio de um longo período 

de avaliação para garantir uma vaga na universidade. Hoje é possível fazer não só a 
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graduação, como também a pós-graduação à distância. Com o acesso aos livros digitais, 

tutoriais e utilização do Skype, a comunicação entre aluno e tutor se tornou ainda mais real. 

O marco legal da expansão EAD foi o artigo 80 da LDB- Lei de Diretrizes e Bases 

(Lei 9.394 de 1996), cujo caput dispõe que “O Poder Público incentivará o desenvolvimento e 

a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, 

e de educação continuada”. Essa lei passou por diversas regulamentações sendo normatizada 

pelo Decreto no. 2.494/98, e posteriormente substituído, em 19 de dezembro de 2005, pelo 

Decreto no. 5.622, que caracteriza a Educação a Distância.  

 

[...] como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 

nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 

(Decreto Nº. 5.622/2005. Art. 1º). 

 

Essa modalidade de ensino trás em sua metodologia uma grande relevância social, 

Alves (2011), chama atenção para àqueles que vêm sendo excluídos do processo educacional 

superior públicos por morarem longe das universidades ou por indisponibilidade de tempo nos 

horários tradicionais de aula, uma vez que a modalidade de Educação a Distância contribui 

para a formação de profissionais sem deslocá-los de seus municípios. 

Nesse contexto quanto mais se avança na produção de novas tecnologias digitais, mais 

acessíveis se torna os equipamentos digitais, Hardware, Software, aplicativos e ferramentas 

como o Blog e até mesmo os jogos. Concordamos com Manuel Castells, (1999) quando diz 

que a nova geração está sendo totalmente impactada pela tecnologia. Isso ocorre, por que o 

mundo assiste ao surgimento de uma nova estrutura social, sobre novas formas de diversidade 

cultural intrínseca na formação do homem que está associada diretamente a difusão do 

conhecimento em descobrir, criar inovar e compartilhar informações.  

 

3.2.2 Tecnologia digital e a difusão do conhecimento 

 

A tecnologia digital é um instrumento essencial para o avanço e a difusão do 

conhecimento, ela proporciona um compartilhamento de informações que permite o 

intercâmbio de conhecimento a nível global e em tempo real. Segundo Castells (2002), na Era 

da informação a sociabilidade é assentada em uma dimensão virtual, impulsionada pelas 

novas tecnologias que transcendem o tempo e o espaço. Desde o surgimento da internet houve 
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um aumento das interações sociais em escala mundial oportunizando a formação de arranjos 

sociais em redes. 

O mundo se encontra mais colaborativo e interconectado, novos espaços de interações 

são formados a partir da realidade virtual consolidando-se cada vez mais uma cultura do 

compartilhamento. Mais que uma alternativa, é uma necessidade, já dizia Machado (2005) 

como sendo essa, uma prática que contribui signitivamente para evitar o acesso desigual a 

bens culturais.  

Se tomarmos como exemplo as mídias digitais como: Livros, artigos, músicas, 

softwares, filmes, imagens, games entre outros, veremos o quanto surpreendente a forma 

como esses se disseminam rapidamente pela rede de forma instantânea entre as comunidades 

de interesse constituindo uma nova cultura disseminada em um novo ambiente, em um novo 

espaço.  

A via de acesso que permite toda essa socialização mediada pelo computador ou 

dispositivos móveis é conhecida por ciberespaço que transpassa barreiras de distância e torna 

a viagem informacional quase instantânea dentro de um novo contexto cultural que é a 

cibercultura. Quanto ao surgimento desses novos espaços de interação Lévy (1999), elucida:  

 

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores [...] 

Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e 

de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço (LÉVY, 1999, p.17). 
 

Com a expansão do mercado tecnológico e os avanços inovadores de produtos e 

equipamentos eletrônicos, o preço desses produtos passou a ser mais acsessível a população, 

aumentando constantemente o número de usuários que disfruta dos ciberespaços. Hoje, a 

internet não é mais um ambiente de exclusão social, pelo contrário, ela une as pessoas de 

todas as origens socioeconômicas os quais participam das comunidades virtuais mesmo que 

não sejam alfabetizadas a exemplo dos usuários do WhatsApp, ao utilizar a função de áudio 

do aplicativo para se comunicar com seus amigos.  

De acordo com Veen e Vrakking (2009), mesmo que ainda haja pessoas que não possam 

comprar um computador, celular, tablete, ou qualquer outro dispositivo digital, ainda assim, 

essas pessoas podem ter acesso a essas tecnologias, a questão não é mais de poder comprar, 

mas ter acesso a elas.  
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O acesso gratuito a internet se tornou algo muito comum no cotidiano das pessoas. Em 

vários locais, seja eles comercial público ou privado, é possível desfrutar da distribuição da 

rede por meio do Wifi free, seja nas ruas, nas praças, nos clubes, nos grupinhos secretos e 

fechados de amigos. Mas a nossa vida mais formal se realiza no mundo da escola, por isso é 

indispensável que haja uma transformação no processo educacional possibilitando uma 

convivência entre alunos e professores mais adequados à realidade que se revela para a 

formação do homem. 

Observa-se o descompasso nas instituições de ensino em dar respostas que incluam a 

cultura digital para o interior das salas de aulas. Quanto a esta resistência, Fardo chama 

atenção:  

Pelo que se pôde observar até agora, existe certa resistência por parte da 

escola em incorporar a cultura digital, caracterizada pela presença maciça 

das tecnologias digitais, dentre outras características que serão apontadas 

posteriormente. Esse problema (e aqui isso é considerado como um 

problema) talvez exista por uma série de motivos, entre eles a resistência por 

parte dos professores em aderirem às tecnologias, a falta de recursos 

financeiros e estruturais para a democratização do acesso às redes de 

informação, a falta de programas inteligentes de introdução e utilização das 

tecnologias digitais em sala de aula, enfim, problemas parecem não faltar 

quando esse assunto é investigado a fundo (FARDO, 2013, p.26). 

 

 Mesmo diante desse contexto de problemas e privações das instituições educacionais é 

indispensavel que essas questões sejam resolvidas, pois a utilitização dessas ferramentas 

digitais seram indispensáveis na educação para a vida. Flecha e Tortajada (2000), a esse 

respeito entendem o papel social atribuído à educação digital como acesso à informação vital, 

pois as pessoas que não possuem as competências para criar e tratar a informação, ou aqueles 

conhecimentos que a rede valoriza, ficarão excluídas. 

Partindo do pressuposto de que um dos grandes desafios da tecnologia na escola é 

fazer com que os alunos não sejam apenas usuários ou consumidores passivos de aplicativos 

que outras pessoas desenvolveram, em geral, feitos para aumentar o consumo. Pelo contrário, 

é importante que esses alunos passem a transformar, o conhecimento da linguagem 

tecnológica para construir novos produtos.  

Até por que a tecnologia é uma linguagem de códigos que os alunos precisam 

aprender. Os alunos não podem ser refém de uma linguagem que eles não dominam. Em um 

futuro muito próximo, aqueles que não souberem princípios de programação serão 

considerados analfabetos ou “Analfabite”.  Por isso as tecnologias devem está presentes no 

cotidiano das disciplinas para que isso não venha acontecer, do contrário a educação terá 

fracassado em sua proposta. 
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Alguns professores por não compactuar da mesma linguagem tecnológica dos seus 

alunos, na maioria das vezes, demostra receio e insegurança em trabalhar com softwares ou 

aplicativos como recurso pedagógico. É normal nos depararmos com questões do tipo: Como 

eu vou trabalhar tecnologia digital com meus alunos se eles sabem melhor do que eu? Para 

esse questionamento o professor precisa refletir e se dispor a aprender com seus alunos, não 

imitá-lo ou repetindo o que eles fazem, mas, procurar superar de forma conjunta essa 

carência, a fim de se tornarem parceiros no processo de ensino e aprendizagem. 

Assim como na alfabetização é necessário aprender a escrever e só depois criar a partir 

da linguagem. Segue o mesmo princípio para essa nova linguagem tecnológica, o sentido de 

aprender essa linguagem, esses códigos é de aprender para depois criar, e produzir 

conhecimentos novos de forma criativa a fim de se libertar dessa cultura passiva de 

consumismo. 

 

3.2.3 Nativos, Imigrantes e Sábios Digitais 

 

Um adulto ao comprar um novo aparelho de celular ou um jogo eletônico, de imediato, 

procura ler as instruções contidas em seu manual, essa prática realizada por alguns, ainda é 

presente no nosso meio, no entanto, quando a mesma situação é observada com um 

adolescente, um joven adulto ou até mesmo uma criança ao adiquirir um novo aparelho de 

celular ou um jogo, essa prática é ainda mais raro, ou nem se aplica. 

Para essa geração, o acesso às informações ocorre de forma instantânea, eles aprendem 

a dominar seus dispositivos a partir da curiosidade, esses, diferente dos adultos, desfrutam de 

seus dispositivos sem medo de errar, sem medo de quebrar, ou desconfigurar, pois é a 

motivação em conhecer que lhes impulsionam ao aprendizado. 

Desde muito cedo é possível observar crianças manipulado celulares, jovens com 

fones de ouvido conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, zapeando, baixando 

aplicativos, fazendo Download de livros, artigos, estudando e jogando por meio do celular 

conectados a internet. A presença dessas tecnologias e o acesso a elas estão cada vez mais 

frequentes, incorporando na formação das crianças, mesmo antes de ser alfabetizadas. Eles 

falam digital como primeira lingua. 

Nativos digitais foi um termo criado por Marc Prensky em 2001 que refere-se à 

geração digital. Essa geração são falantes nativos da língua da tecnologia digital, nascidos a 

partir da década de 80 pós Revolução Industrial, esses jovens e adultos jovens sempre 

conviveram com o mundo informatizado, os nativos digitais possuem maiores habilidades 
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para o ambiemte digital e suas experiências de vida são moldados por experiências com 

tecnologias digitais.  

Essa geração também pode ser denominada de acordo com as características que elas 

apresentam. Veen e Vrakking, (2009) considera que eles podem ser chamados de "Geração da 

rede" "geração digital". "Geração instantânea" faz referência ao fato de suas expectativas 

serem de respostas sempre imediatas, tais características culminam em uma nova geração de 

Homo Zappiens, pois aprenderam desde cedo a “zapear” usando um controle remoto ou 

dedilhando seus celulares. Esses interagem com seus amigos e familiares através das 

ferramentas de comunicação disponíveis da Web 2.0 (chats, blogs, redes sociais, MSN, 

Twitter, whatsapp e outros). 

Após alguns estudos a cerca do comportamento destes jovens, Franco (2013) traz 

algumas observações a cerca das caracteristicas entre os nativos digitais, das quais destacamos 

sete: eles vivem no mundo dos computadores e jogos de video; estão constantimente 

connectados como o mundo online; tem muitos amigos em sites de redes sociais; contam com 

espaços online aprendem através da navegação; atende a várias coisas ao mesmo tempo; 

recebem e processam informações em um rítimo rápido, e compartilham fotos e videos com 

seus amigos em todo o mundo. 

Tais caracteristicas se resumem a apenas uma palavra – multitarefas, os nativos 

digitais convivem com um verdadeiro bombardiamento de informações eles se sentem 

extremamente confortáveis com isso, as informações podem ser visuais, sonoras de textos, 

além de atender a vários amigos ao mesmo tempo, mantendo um nível básico de contato com 

cada um deles. 

Contrapondo-se aos nativos digitais estão os “imigrantes” digitais, ou seja, pessoas 

para quem a informática é uma novidade, os quais são nascidos antes do boom da tecnologia 

digital. 

De acordo com Veen e Vrakking, (2009) a diferença entre o imigrante e o nativo 

digital é que o primeiro possui uma conduta linear, ou seja, as coisas possuem uma sequência 

lógica, primeiro as instruções depois o jogo. Enquanto o segundo possui o comportamento de 

multitarefas e respostas instantâneas, começa jogando, descobrindo as coisas por conta 

própria, quando surgem as dificuldades, em vez de trabalhar sozinho, ele entra em contato 

com um amigo que tem dominio sobre o jogo, entra no site do jogo, manda MSN, de forma 

que a aprendizagem se dar de maneira coletiva. 

https://www.google.com.br/search?biw=1242&bih=585&q=whatsapp&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj_l4mgvY_OAhWDEJAKHSwkA4YQvwUIGSgA
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Essa é uma caracteristica bastante peculiar nos nativos digitais, à aprendizagem 

coletiva que se da não apenas com amigos mais próximos, como também com os que estão á 

quilômetros de distância, perpassando cidades, estados e até países.  

Entre os usuários de jogos online, a socialização é ainda maior, por meio dos jogos os 

nativos aprendem novas línguas e culturas diferentes. Por meio da conectividade as 

experiências são trocadas com amigos que se vê constantimente e amigos que nunca se 

conhecerão pessoalmente, apenas online, no entanto, esse é um detalhe que não faz diferênça 

para eles. 

Ao analisar o comportamento dos imigrntes digitais frente às novas tecnologias, 

Prensky (2001), faz um questionamento “Como um imigrante digital se adequa a essas novas 

tecnologias?”. Ao tecer seus comentários ele nos faz refletir a respeito do “sotaque” que todo 

imigrante mantem, ou seja, por mais que ele queira se adequa a essa nova realidade, sempre 

irá manter um pé no passado.  

Quando o imigrante digital se deparar com um novo programa de computador, um 

aplicativo ou um Software, ao invés de assumir que o próprio programa o ensine, ele prefere 

ler primeiro o manual para depois usá-lo. Outro exemplo é a dificuldade em fazer uma leitura 

no computador, por mais que o software permita editá-lo, apresentando recursos para destacar 

inserir comentários, ele prefere imprimir e faze-lo de forma tradicional. Mas aqui, cabe 

comentar, que essa prática não ocorre apenas com os imigrantes, muitos nativos digitais 

também preferem essa prática, o que caracteriza uma questão de escolha. 

Diferente dos nativos, alguns imigrantes digitais estão muito presos à formalidade. 

Hoje em dia, não é preciso trazer um colega de trabalho para seu escritório para poder mostrar 

um projeto, ou uma apresentação de slides a ser apresentado em uma reunião. Existem vários 

recursos que podem ser utilizados para auxiliar o internauta em suas atividades, a exemplo do 

e-mail, redes sociais, o Skype permitindo vídeos conferências, aplicativos como o Prezi – que 

possibilita criar apresentações mais dinâmicas e interativas, permitindo a edição da 

apresentação por outras pessoas quando compartilhados.  

Essas são algumas das inúmeras ferramentas e instrumentos que facilitam a 

comunicação da vida moderna. Quando os imigrantes digitais aceitam tais mudanças e passam 

a disfrutar desses recursos, passam a incorporar essa nova tendência saindo da categoria de 

imigrantes digitais para sábios digitais. 

Segundo Prensky (2012) em sua obra “Brain Gain: technology and the quest for 

wisdom” nos faz refletir que “nós não nascemos com a sabedoria digital, mas podemos 

adquiri-la”. 
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o cérebro humano é altamente plástico e se adapta continuamente para 

aquele que recebe. O cérebro daqueles que interagem frequentemente com a 

tecnologia será reestruturado por essa interação. Logo, a extensão da nossa 

sabedoria digital dependerá da na nossa atitude, de como nós optamos por 

ver a tecnologia no mundo, e sobre as melhorias que decidirmos aceitar, 

(PRENSKY, 2012, p. 33). 

 

Muitos veem a sabedoria principalmente como a capacidade de resolver problemas, 

alguns pensam que é apenas um tipo mais complexo de resolução de problemas. Outros falam 

de sabedoria como encontrar a coisa saudável a fazer.  Mas, Prensky ao desenvolve a 

ideia de Sabedoria Digital, refere-se a dois aspectos: a sabedoria e conhecimento adquiridos 

através das ferramentas tecnológicas, e, principalmente, a sabedoria no uso da tecnologia para 

melhorar e ampliar as nossas capacidades cognitivas inatas. 

Essa sabedoria adquirida tem nos tornado Homo Sapiens Digital. Por mais que toda 

essa tecnologia beneficie diretamente os nativos digitais, pelo fato desses estarem inseridos 

nesse contexto, os imigrantes digitais ao aderir a essas mudanças, passam a desfrutar dos 

recursos tecnológicos propiciando um melhor desempenho em suas tarefas diárias com o 

menor gasto de tempo. Nesse propósito, a tecnologia usada com sabedoria fará do imigrante 

um sábio digital.  

É nessa busca pela sabedoria digital que os homens do século XXI tende a empreender 

Prensky (2012) 

o uso de tecnologia para superar as deficiências do nosso cérebro, para 

melhorar a nossa comunicação, para aumentar nosso bem estar físico, para 

melhorar as nossas relações com outras pessoas, para tornar o nosso mundo 

um lugar melhor, para aprofundar nossas análises, para obter novas e úteis 

ideias, para aumentar o nosso pensamento executivo capacidade, para 

aumentar a nossa criatividade e fazer novas, as coisas sábias e alcançar 

melhores resultados em quase todos os campos, (PRENSKY, 2012, p.15). 

 

Imersos em um contexto de uma sociedade hipermoderna vivemos uma verdadeira 

Revolução Digital, e quem não se adaptar essas constantes transformações irá sofrer. Furia 

(2013) nos faz refletir sobre nossa mudança de comportamento na maneira de nos relacionar 

com as outras pessoas, com os objetos, com as máquinas, com a natureza e com nós mesmos. 

Vivemos uma Era onde a humanidade está atingindo um novo nível de evolução cognitiva.  E 

nas crianças e jovens digitais isso fica mais evidente. Isso é o que diferencia os nativos, 

imigrantes e sábios digitais. 

Concordamos com Furia (2013) que é necessário que adultos pais, professores, 

médicos, executivos, estejam dispostos a aprender de verdade a língua digital e a entender o 

impacto que ela tem sobre o cérebro e o comportamento das suas crianças. É precisamos ser 
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sábios para abraçar essas mudanças, para usufruir das nossas novas habilidades cognitivas de 

maneira ética e, acima de tudo, para ensinarmos as nossas crianças a fazer o mesmo. 

 

3.2.4 Tecnologias na Educação 

 

Desde o início de nossas discursões a cerca das mudanças provocadas pelos avanços 

da tecnologia, vimos que o fluxo de informações que circulam no mundo quase que 

simultaneamente é fruto da presença das tecnologias digitais. Essa dinâmica tem provocado 

transformações tanto no âmbito individual, social, profissional quanto educacional. Como 

estamos imersos em um mundo de várias possibilidades e rodeados pelos mais variados 

dispositivos utilizados pelos nativos digitais, cabe ao professor refletir sobre a necessidade 

emergente de repensar sua prática, tendo em vista que a cultura escolar tradicional é bastante 

diferente da cultura dos nativos digitais. 

Os alunos de hoje não possuem mais o perfil para o qual o nosso sistema educacional 

foi criado. Esses, são todos “nativos” da linguagem digital dos computadores, videogames e 

Internet como afirma Prensky (2001). Logo, adquirir conteúdo deixará de ser a meta principal 

da educação, que dará maior ênfase ao que é significativo e relevante. Veen e Vrakking, 

(2009), diz que a sociedade do futuro precisará de pessoas que saibam lidar com problemas 

complexos e não muito claros a partir de ângulos diferentes e apresentando soluções 

inesperadas. 

A desmotivação e falta de interesse dos alunos nas aulas tradicionais pode está 

relacionado a essa disparidade de culturas. Chikuchi (2011) comentando a esse respeito diz 

que, enquanto a cultura digital é rica em informações, links e conexões não lineares e velozes, 

a cultura escolar é baseada no discurso oral, linear e na divisão compartimentada do saber, 

essas diferenças são responsáveis por provocarem o distanciamento entre o universo cultural 

dos alunos e as práticas escolares tradicionais, resultando em conflitos entre professor e 

alunos. 

Esses são os motivos pelos quais há tantas reclamações dos alunos nas escolas e 

universidades, quando diz não aguentar mais essa forma dos professores avessos a tecnologias 

ministrar suas aulas. Os alunos reclamam do tédio de ficar ouvindo os professores falando na 

frente por horas e da distância entre os conteúdos e suas vidas. 

Antagônico a esse processo está à teoria do Flow, proposta pelo psicólogo norte-

americano Mihaly Csikszentmihalyi (1990), diz respeito à experiência subjetiva, e, no que se 

refere literalmente a palavra „flow‟, em uma tradução livre, significa „fluxo‟ ou „estado de 
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imersão‟. Essa teoria explica que atividades envolventes são as que proporcionam desafios, 

metas claras com feedback, sentimento de controle, foco, perda de noção de tempo e corpo 

(FADEL, et. al. 2014) Este estado de „imersão‟, pode ser encontrado no jogador de game, que 

o instiga a correlação de sua teoria como âncora à busca pretendida nesta pesquisa. 

Tendo em vista que a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de 

inovar, criar, inventar, criticar, descobrir e não simplesmente repetir o que outras gerações já 

fizeram (PIAGET, 1984). As TDIC são instrumentos culturais que possibilitam a criação de 

uma nova linguagem e comportamento. Nessa perspectiva, Sousa e Moita (2011) contribui 

dizendo que “que a sala de aula necessita se inserir, em um espaço virtual de reflexão, 

oportunizando a experimentação ativa levando os alunos a pensar/refletir antes de atuar”.  

Desde o final da década 90, a introdução das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) na educação é aceita por sistemas de ensino em todo o mundo como um 

epítome do desenvolvimento educacional na história da humanidade. Nesse sentido, Teixeira, 

(2013) relata que os governos nacionais têm investido massivamente na compra de 

equipamentos, softwares e formação docente contínua, à medida que surgem recursos 

tecnológicos inovadores. 

Como exemplo de implementação de tecnologias na educação podemos citar o 

Ambiente Colaborativo de Aprendizagem a Distância (e-Proinfo)
4
. Em Fagundes-PB, o 

projeto e-Proinfo, foi implantado em 2009, inicialmente foi ofertado para os professores 

efetivos e posteriormente atendeu também os professores contratados do Município. 

As turmas participantes variaram entre 25 e 30 alunos, a duração do curso foi de 200hs 

distribuídas em três etapas: Introdução as tecnologias (40hs), Ensinando e Atendendo com as 

tecnologias TICs (100hs) e Projetos (60hs).A área de atuação dos professores foram bem 

variada, desde professores polivalentes (1º ao 5º Anos do ensino fundamental), a professores 

de Sociologia entre outras áreas. 

Posteriormente a esse período de formação continuada dos professores, foi implantado 

o projeto PROUCA
5
 – Programa um computador por aluno, instituído em 2010, com o 

objetivo promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino 

e aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização 

de computadores portáteis denominados laptops educacionais.  

 

                                                             
4
 e-Proinfo: é um ambiente virtual colaborativo de aprendizagem que permite a concepção, administração e 

desenvolvimento de diversos tipos de ações, projetos de pesquisa,. Fonte: http://e-proinfo.mec.gov.br/ 
5
 PROUCA: http://www.fnde.gov.br/ 

http://e-proinfo.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/
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Com relação ao projeto PROUCA em Fagundes-PB, a Escola Estadual Joana Emília 

da Silva foi beneficiada com tabletes, os quais foram distribuídos apenas para os professores e 

alunos do 1º e 2º Ano do Ensino médio. A proposta seria utilizar os tabletes em sala de aula, 

para expandir o acesso às informações, ao conhecimento via internet, mas a mesma, não foi 

disponível na escola.  

Segundo relatos da coordenação da escola, a equipe técnica do Estado iniciou as 

instalações de rede Wifi na escola, mas não concluiu o serviço por falta de equipamentos. 

Logo, a finalidade dos tabletes, não foi concretizada como assegurava o programa, pois os 

alunos utilizavam os tabletes mais para as redes sociais através do acesso a rede Wifi da praça 

pública e prédios públicos da cidade, do que na própria escola. Entretanto, verificou-se que a 

inclusão da tecnologia na sala de aula vai além da presença do computador na escola é 

necessário mais atitudes para que a prática pedagógica possa ser resignificada. 

Diante da inserção das TDIC na educação, Sousa (2011) nos faz refletir, qual seria a 

opinião dos professores a respeito da inserção das ferramentas de multimídia em sala de aula e 

programas de computador em sua prática pedagógica. Como ele entende esse processo de 

transformação e como ele se sente em relação a isso? Será que ele vê esse processo como algo 

benéfico ao ponto de melhorar seu trabalho, ou se ele se sente ameaçado por essas mudanças? 

Baseado em uma grande disponibilidade de ferramentas de tecnologias digitais 

educacionais, há quem pense que o uso dessas tecnologias diminui a importância desses 

professores, pelo contrário, ela ajuda a aproximar o professor da turma e a turma do professor. 

Essas ferramentas permitem a todos a participar de um espaço educacional mais fértil, 

desafiante e produtivo. Nesse espaço podemos estimular os alunos no sentido de colaboração, 

auxiliando a trocar mais experiência. Logo o uso adequado das tecnologias em sala de aula 

ajuda na construção de uma educação mais justa e pertinente 

Nesse contexto, é importante que se promova a integração pedagógica das tecnologias 

digitais ao currículo. No entanto, o que temos observado é que as atividades curriculares têm 

ficado alheias aos efeitos culturais das mídias, como afirmam Moreira e Silva. 

 

[...] o currículo escolar tem ficado indiferente às formas pelas quais a 

“cultura popular” (televisão, música, videogames, revistas) têm constituído 

uma parte central e importante da vida das crianças e jovens. [...] é 

necessário que os analistas críticos se tornem menos “escolares” e mais 

“culturais”. (MOREIRA, SILVA 2005, p. 32)”. 

 

A inclusão das TIC no currículo precisa ser algo natural que proporcione ao aluno uma 

aprendizagem prazerosa, mais pura, nesse sentido, é importante que os alunos percebam que a 
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escola também compartilha e utilizam os mesmo recursos tecnológicos que eles usam em seu 

cotidiano.  

Nessa perspectiva a palavra de ordem tanto para professor quanto aluno seria 

motivação: para o professor a fim de buscar novas estratégias de ensino, e para os alunos no 

sentido de motivá-lo em busca da aprendizagem.  A esse respeito Papert (2008), diz que “se 

as crianças não aprendem, provavelmente, é por que estão desmotivadas”.  

 Na perspectiva de sanar a problemática da desmotivação dos alunos, o mundo virtual, 

através das multimídias interativas, surge como instrumentos pedagógicos estimulantes para o 

processo de ensino e aprendizagem. Lévy (1993), tecendo seus comentários a esse respeito, 

diz quanto mais ativamente uma pessoa participar da aquisição de um conhecimento, mais ela 

irá integrar e ter aquilo que aprendeu.  

Somando-se a isto, os jogos digitais convergem como uma alternativa de cunho 

pedagógico que podem ser utilizados em apoio ao processo educacional abrindo-se assim, 

novas possibilidades. Alves (2004) aborda que Investigações recentes concluem que os jogos 

digitais propiciam o surgimento de espaços que privilegiam: a interação, a 

interdisciplinaridade, a motivação dos alunos, desenvolvem a capacidade de trabalhar em 

equipe, capacidade de expressão e o desenvolvimento de uma aprendizagem ativa. 

As TICD trouxeram novas tendências e potencialidades pedagógicas para este século. 

Uma das tendências é a chamada “sala de aula invertida” desenvolvida por consórcios de 

universidades americanas, como Edx iniciativa do MIT e Harvard ou CourseWare, proposta 

por Stanford (COURSEWARE, 2013).  

A sala de aula invertida é uma modalidade de e-learning na qual o conteúdo e as 

instruções são estudados on-line antes de o aluno frequentar a sala de aula. Os alunos estudam 

através de vídeos, textos, arquivos de áudio, games e outros recursos. A sala de aula agora 

passa a ser o local para trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas 

como resolução de problemas e projetos, discussão em grupo, laboratórios etc. Segundo 

Educause (2012), a inversão ocorre uma vez que no ensino tradicional a sala de aula serve 

para o professor transmitir informação para o aluno que, após a aula, deve estudar o material 

que foi transmitido e realizar alguma atividade de avaliação para mostrar que esse material foi 

assimilado. 

 Para esse modelo de sala de aula poderíamos discutir até que ponto a sala de aula 

invertida é mesmo uma inovação.  Alguns teóricos há décadas atrás, já destacava a 

importância do processo de interação social para o desenvolvimento da mente como abordou 

Vygotsky (1998). Seymour Papert (2008) em sua obra, Máquina das Crianças, também, já 
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defendia na década de 60 uma didática em que o aluno usasse a tecnologia para construir o 

conhecimento a partir da linguagem logo. E, sem ir tão longe, o próprio Paulo Freire era 

adepto de que o professor transformasse a classe num ambiente interativo, usando recursos 

como vídeos e televisão. “Não temos que acabar com a escola”, disse num diálogo com Papert 

em 1996, mas sim “mudá-la completamente até que nasça dela um novo ser tão atual quanto à 

tecnologia”. 

Em todo caso, seja um método novo ou apenas um nome diferente para o que há muito 

se pensa para a educação do futuro, é fundamental que escolas e faculdades brasileiras 

conheçam mais sobre essa pedagogia. Sobretudo porque ela apresenta contribuições 

importantes para alguns dos maiores desafios do nosso alunado: motivação, hábito de leitura e 

qualidade da aprendizagem. Nessa discussão, Rocha (2015), conclui que tanto os jogos 

eletrônicos quanto o modelo de sala de aula invertida são formas estratégicas que visam tratar 

mais eficientemente o processo de aprendizagem, levando-se em conta a sua dimensão para 

além dos muros das escolas. De fato, são perspectivas que corroboram uma educação 

emancipatória, isto é, uma educação para a vida. 

Nessa perspectiva a aplicação dos jogos digitais no processo educacional tem ganhado 

espaço nas últimas décadas por ser utilizado nos mais variados campo do conhecimento, 

possibilitando a interdisciplinaridade. A capacidade de articulação entre os jogos (o lúdico) e 

a educação é outro fator que viabiliza a utilização dos jogos no processo educacional. 

Os jogos digitais viabilizam indicadores com feedback instantâneo, o que permite uma 

educação personalizada naquelas matérias de maior dificuldade pelo aluno. Em razão de todas 

essas características apresentadas, os jogos são categorizados como uma importante estratégia 

de ensino (ALVES, 2004; GEE, 2003; PRENSKY, 2012).  

Essa nova estratégia de ensino nada mais é do que um novo paradigma que tem sido 

adotado por muitos educadores e pesquisadores com a geração Y, os quais possuem grande 

afinidade com o mundo digital. Logo, a proposta desse novo paradigma é entrelaçar educação, 

tecnologia e cultura. A escola e os atores escolares, portanto, encontram-se imersos nessa 

conjuntura digital, no qual se permite explorar as potencialidades, conforme Prensky (2012), 

de utilização dos jogos digitais como uma plataforma estratégica de aprendizagem. 

A aprendizagem baseada em jogos é permeada por dois importantes conceitos: 

Gamificação e Serious Games. A Gamificação “é o termo utilizado para descrever o processo 

de adaptar características de jogos, como regras e metas, a atividades desvinculadas e distintas 

do ato de jogar a fim de estimular um maior engajamento” (PROTÁSIO, 2014). Citamos 

como exemplo o Kahoot! uma plataforma gamificada,  baseado em jogos com perguntas de 
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múltipla escolha, que permite aos educadores e estudantes investigar, criar, colaborar e 

compartilhar conhecimentos. 

O termo Gamificação é conceituado de forma distinta por vários autores, porém, para 

esse trabalho levaremos em consideração a ideia criado por Karl Kapp, professor de 

Tecnologias Instrutivas da Universidade de Bloomsburg, na Pensilvânia, define gamificação 

não como um jogo, mas sim uma estratégia baseada nos jogos para estimular, incentivar um 

maior engajamento sendo aplicada nos mais diversos âmbitos, como nas corporações, no 

ensino, nas instituições de saúde entre outros (KAPP, 2012).  

Os Serious Games, por seu turno, tratam-se propriamente de jogos sérios, ou seja, 

softwares influenciados pelo modelo de Gamificação voltados para educação e treinamento 

(ABT, 1975). Distinto do simples entretenimento, Rocha (2015) diz que estes são 

direcionados a uma determinada área do conhecimento: medicina, gestão, matemática, defesa, 

administração pública, química, entre outros campos do saber. 

 Alguns pesquisadores atribuem à gamificação a simples adição de mecânicas de 

games (recompensas, pontos, medalhas) para tornar menos entediante a realização de tarefas 

cotidianas. Kapp adverte que esse não é o caminho que a gamificação deve tomar. Os games 

são muito mais do que somente sistemas de recompensas. 

 O jogo é “um sistema em que os jogadores se engajam em um desafio abstrato, 

definido por regras, interatividade e feedback, que resulta em uma saída quantificável e 

frequentemente provoca uma reação emocional (KAPP, 2012). Segundo ele, a gamificação é 

“o uso de mecânicas, estéticas e pensamentos dos games para engajar pessoas, motivar a ação, 

promover a aprendizagem e resolver problemas”. 

Com a evolução tecnológica os jogos que antes eram analógicos passaram a ser 

digitais. Independente da categoria, os jogos representam, segundo Alves (2004) espaços de 

aprendizagem construídos por interações:  

 
Portanto, a aprendizagem que é construída em interações com os games não 

é mera cópia mecânica das situações vivenciadas, mas uma ressignificação 

que os jogadores fazem das imagens e ações presentes nos conteúdos dos 

jogos eletrônicos mediante seus modelos de aprendizagem construídos ao 

longo de sua estruturação como sujeitos (ALVES, 2004, p.118-119). 

 

Os espaços de aprendizagem, mencionados pela autora, fundamenta-se no constructo 

da “Zona de Desenvolvimento Proximal” (VYGOTSKY, 1998). A ZDP consiste em uma 



54 
 

zona de aprendizagem mediada pela interação, isto é, o desenvolvimento do indivíduo ocorre 

mediante a interação com outros mais experientes.  

Além dos benefícios listados acima os games permitem uma aprendizagem 

colaborativa, as quais são citadas por diversos autores a exemplo de Vygotsky (1987; apud 

TORRES; AMARAL, 2011), para quem “aprender colaborativamente consiste em um 

processo complexo de atividades sociais que é propulsionado por interações mediadas por 

várias relações”. A aprendizagem colaborativa é baseada na troca de conhecimentos “de todos 

para todos”, decorrente da participação e envolvimento entre os alunos, que permite uma 

assimilação mais profunda do conteúdo abordado. 

O Interacionismo de Piaget e Vygostsky considera que o conhecimento não está no 

sujeito, tampouco no objeto, mas nas interações ocorridas entre os mesmos (SANTAROSA, 

2006). Nesse ínterim, cabe ao educador prover acesso às informações necessárias para que os 

alunos se apropriem do conhecimento. Assim, a aprendizagem e o desenvolvimento ocorrem 

a partir do momento que o sujeito age sobre o objeto e na medida em que possua conteúdos 

prévios ou em fase de construção. 

 

3.3 GAMES DIGITAIS  

 

 Para iniciar nossa discussão acerca dos jogos (games), buscamos trazer primeiramente 

a definição do termo jogo, a fim de situarmos no verdadeiro significado da palavra. 

Segundo Cunha (2003) apresenta no Dicionário Sesc: a linguagem da cultura uma 

extensa explicação dividida em diversas seções, desde Caraterísticas Gerais até Observação 

Epistemológica. Ele indica que, etimologicamente, o termo deriva do latim jocus que significa 

fazer rir, gracejar, brincar; e ludus que significa divertimento, jogo, representação, engano, 

prazer e corresponde ao grego paidia que é brincar. 

Eis aqui alguns aspectos importantes dos jogos e do ato de jogar. Considera-se que o 

jogo se diferencia da brincadeira, uma vez que ela é a primeira forma de experimentação do 

ser humano com o mundo. De acordo com Oliveira (2010), é o modo como o homem começa 

a interagir com ele mesmo, com o outro e com os objetos à sua volta. É o momento em que 

uma criança faz transição entre a ação somente com objetos concretos para a ação com 

significados . 

 O descompromisso da brincadeira faz com que ela seja um campo de testes para o 

desenvolvimento para utilizar os termos de Vygotsky (1998), processos sicológicos 

superiores. O jogo, por sua vez, se diferencia da brincadeira porque possui uma saída 
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quantificável. Então, consequentemente, ele é inserido temporalmente após a brincadeira, pois 

exige graus de raciocínio e cognição inexistentes antes da formação da linguagem. 

No sentido figurado são muitas as expressões populares em que surge o termo “jogo
6
”.  

Eis alguns exemplos: 

 

“Abrir o jogo” falar abertamente, com franqueza; 

“Esconder o jogo” não revelar a verdadeira intenção (atitudes e comportamentos); 

“Virar o jogo” sair vencedor de uma situação que antes não era favorável; 

“Ter jogo de cintura” saber improvisar, daiquiri habilidades para situações difíceis;  

“Fazer o jogo de”: colaborar ou participar de forma dissimulada em benefício próprio; 

 

Essas são algumas expressões as quais utilizadas no cotidiano do “jogo da vida” que 

muitas vezes passam despercebidas. Os jogos podem ser utilizados para fins educacionais 

para transmitir o sentido de respeito às regras e a mensagem de que numa disputa entre 

adversários haverá sempre um que perde e outro que ganha, sendo ele real ou virtual. 

 Nesse contexto, faz-se necessário “abrir o jogo” quanto essa tendência que tem 

influenciado não só crianças, jovens como também adultos e idosos. Com o amplo acesso a 

internet esse tipo de entretenimento tem se tornado cada vez mais comum, hoje não mais 

utilizado apenas com fim de entretenimento, mas, também utilizados na indústria, na 

educação, na medicina, no tratamento de patologias em fim, várias áreas onde a realidade 

virtual está presente. 

No entanto, não podemos fechar os olhos e “esconder o Jogo”. Além de ser uma 

atividade estimulante e lúdica. Assim como os jogos de azar, os jogos eletrônicos podem 

provocar vício, além de efeitos negativos se utilizados demasiadamente sem limites 

(violência, depressão, medo, riscos para a saúde, etc.) Entretanto, não podemos culpabilizar os 

jogos, pelos problemas sociais que a sociedade enfrenta, seria muita hipocrisia de nossa parte,  

tendo em vista que o papel dos pais em por limites em seus filhos devem ser levados em 

consideração. 

Diante dessa discussão é indispensável que venhamos utilizar a tecnologia com 

sabedoria a fim de “virar o jogo” a nosso favor. Os jogos digitais possuem princípio que 

podem ser utilizados perfeitamente na educação, a exemplo da interação, ludicidade, 

autonomia, frustação prazerosa, além de vários outros. “Virar o jogo” nesse sentido será trazer 

essa tendência para sala de aula e não afastá-la dela. 

                                                             
6 Significado – jogo: http://www.significados.com.br/jogo/ 
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Porém, para que o educador obtenha sucesso nessa jogada é preciso desenvolver 

algumas habilidades e ter muito “jogo de cintura”. Para tal, é necessário estar atualizado. Pois 

o que sabemos hoje poderá não nos servir daqui a três anos, o que servirá, então, aos nossos 

alunos? Nessa perspectiva a solução é mudar os paradigmas educacionais. Ao invés de 

aprender de forma solitária pra depois ensinar, é preciso aprender de forma colaborativa, com 

os alunos e para os alunos. Não esperar passivamente por ajuda, mas ser autônomo. É preciso 

explorar possibilidades e ser criativo e por último, não menos importante, está eternamente 

insatisfeito, sempre buscando novas possibilidades. 

Essa mudança de paradigmas é indispensável para que o professor passe a ser um 

verdadeiro sábio digital. No entanto, sua mudança de atitudes ocorrerá de acordo com sua 

necessidade, a partir dela, é possível “Fazer o jogo”. Cabe a você compreendê-los, aplicá-los, 

reformulá-los, ampliá-los, reconstruí-los e, então, compartilhar com outros a “sua versão”. 

Aceite-os apenas como um desafio para que você mesmo possa reescrevê-los e compartilhá-

los com outras pessoas. 

Johan Huizinga, (2012), considerado um dos pais do estudo teórico dos jogos, e a 

probabilidade de encontrar sua obra citada em qualquer trabalho acadêmico sobre eles é alta. 

Em seu trabalho filosófico e antropológico do final da década de 1930, chamado Homo 

Ludens, ele defende o papel fundamental do jogo, considerando-os como artefatos que 

constroem uma relação dialética com os sujeitos, por meio de diferentes formas de interação. 

Segundo ele, o ato de jogar possui uma conotação para além do entretenimento estrito, sendo 

um elemento de função social, ou seja, inerente à própria cultura. Assim, elucida:  

 
O jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. 

Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma 

função significante, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo existe 

alguma coisa ´em jogo` que transcende as necessidades imediatas da vida e 

confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa (HUIZINGA, 

2012, p. 3-4). 

 

Corroborando com os estudos de Huizinga (2012), Mcgonigal, (2011), ver o jogo 

como um reflexo psicológico desperta um sentimento de plenitude chamado, entre os 

desenvolvedores de jogos, de “fiero”. A palavra italiana significa orgulho (é um sentimento 

maior do que felicidade ou diversão), mas, no que compete aos jogos, está relacionada à 

satisfação especial e ao pico de felicidade que o jogador atinge assim que consegue vencer um 

desafio (Está ligado ao impulso de conquista). Em uma atividade como o jogo, esse 

sentimento é mais facilmente evidenciado, como nos gritos após um gol do time de futebol 
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preferido, ou o ato de recostar-se no sofá após passar uma complicada fase em um videogame. 

McGonigal (2011, p.33). 

Mcgonigal se reporta a expressão que o jogador demostra durante o seu jogo preferido, 

ela aborda a expressão do rosto, o nível de concentração a tensão que envolve durante a 

passagem de fases. Mas ao mesmo tempo aborda a cara de satisfação quando o jogador 

consegue alcançar seu objetivo concluído sua missão, o sentimento de felicidade expresso a 

cada partida aumenta a estimativa de vida do jogador 7,5 min.(sete minutos e meio) a cada 

jogada, diz a autora. 

Atualmente, o jogo eletrônico ocupa um amplo campo de atuação, assume diversas 

formas e pode ser identificado em diferentes suportes e plataformas. Oliveira (2004), diz não 

fazer mais sentido restringir o jogo eletrônico a um aparelho específico de videogame, como 

era feito em relação aos consoles nas décadas de 1970 e 1980. É possível encontrar jogos 

livremente disponíveis em uma variedade de locais como sites e redes sociais na internet, 

celulares ou à venda fisicamente em lojas. 

 

Os benefícios dos jogos são destacados por Werbach e Hunter (2012) que chegam à 

seguinte afirmação:  

[...] incentivam a solução de problemas, mantêm o interesse, dos novatos aos 

mais experientes, dividem grandes desafios em etapas mais facilmente 

administráveis, promovem o trabalho em equipe, proporcionam um 

sentimento de controle aos jogadores, personalizam a experiência para cada 

jogador, recompensam pensamentos inovadores, reduzem o medo de falhar, 

o que inibe abordagens inovadoras, aportam diferentes interesses e 

habilidades e cultivam uma atitude otimista e confiante nos indivíduos 

(WERBACH; HUNTER, 2012, p.41). 

 

Por sua vez Macgonigal (2012), diz que os videogames nos torna pessoas mais feliz, 

isso ocorre devido ao esforço voluntário de resolver problemas. Isso se dar, a algumas 

características que os games apresentam: a) objetivos a alcançar (metas claras, envolventes); 

b) regras a cumprir: c) participação voluntária e d) feedback (onde é possível visualizar 

claramente os impactos do nosso esforço). Nessa perspectiva os criadores de jogos estão se 

tornando em verdadeiros “engenheiros de felicidade”. 

Macgonigal em sua obra “A realidade em jogo” fala sobre alguns benefícios que os 

jogos podem trazer. Sendo os jogos naturais aos seres vivos e tão importantes para a 

felicidade real, para o sentimento de plenitude, eles podem – e estão – sendo utilizados como 

alternativa para os problemas atuais. Para Mcgonigal (2011), quando a realidade é frustrante, 

é possível que a tornemos mais amigável pensando em como seria se a realidade fosse um 
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jogo. Neste sentido, já existem jogos sendo desenvolvidos para auxiliar em tratamentos de 

diversas doenças, robôs e ferramentas mecânicas ou virtuais que auxiliam em recuperações 

físicas e de traumas. Além vários jogos com objetivos pedagógicos.  

Cada vez mais profissionais e pesquisadores admitem que os jogos são uma boa 

metodologia de ensino, do mesmo modo que cada vez mais pessoas incorporam algum jogo 

em sua rotina. Para que um trabalho pedagógico nesta linha tenha sucesso, é necessário que as 

mecânicas da modalidade de jogo escolhida sejam aplicadas da melhor forma, e possam 

valorizar e reforçar os objetivos da atividade, neste sentido, os ARGs (Jogos de realidade 

alternada) podem se constituir como uma boa possibilidade. 

Atrelado a esse sentimento de felicidade e satisfação em executar uma missão 

alcançando o objetivo proposto nos jogos, está o estado de flow. Csikszentmihalyi (1990) 

chegou à conclusão de que existe um estado ótimo, ou de “fluxo” (ou “flow” em inglês), 

capaz de ser vivido por qualquer pessoa, (Figura 6) a seguir. Esta sensação de foco completo e 

energizado em uma atividade acompanhada de um alto nível de satisfação e realização é 

considerada o estado de fluxo. Chen (2007), diz que esta situação pode ser facilmente 

identificada a partir da interação com diversas mídias, mas nos jogos é notável quando um 

jogador está completamente imerso em um jogo, perde noção do tempo e esquece as pressões 

externas que existem sobre sua vida. 

 

                                                    Figura 6 – Estado ótimo da teoria do fluxo 

.  
            Fonte: http://www.fabricadejogos.net/ 

 

No ramo do Design de jogos, acredita-se que este estado de fluxo pode ser atingido 

por meio de uma atividade que consiga oferecer uma experiência nem tão fácil ou difícil. Em 

outras palavras, se o jogador tiver mais desafio que habilidade, gera frustração. Já se for o 

contrário, tédio. O ideal é sempre manter essa linha sinuosa no gráfico acima. O desafio 

aumenta em mesma escala da habilidade do jogador. Quando o jogador domina o desafio 
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proposto, passa a enfrentar um desafio maior, assim é possível manter o interesse dele pelo 

jogo.  

Não é à toa que esse conceito é associado aos games. Todo jogador que interagiu com 

um bom game e também todos os pais que puderam observar seus filhos completamente 

absorvidos diante de uma tela reconheceriam essa descrição. Conforme mencionado, os bons 

games têm a capacidade de manter o nível de desafio em sintonia com o nível de habilidade 

do jogador, o que o mantém no canal de fluxo em um estado de concentração total. 

Consequentimente o seu interesse pelo jogo, resulta em aquisição de novos jogos, novos 

lançamentos e novos desafios, movimentando a indústria dos games. 

 Esse é um dos motivos que faz com que as empresas que trabalham na produção de 

games, venham faturar bilhões de dólares ao ano. No ano de 2013, a indústria dos jogos 

digitais movimentou o montante de 93 bilhões de dólares. Somente o segmento de 

Gamificação corresponderá cerca de 2,8 bilhões até 2016 e a estimativa é que 50% de todo o 

processo de inovação global será Gamificado (GARTNER, 2013).  

Somando-se a isto, Medeiros destaca a pesquisa da empresa de consultoria Gartner que 

trata sobre a crescente utilização de processos gamificados pelo mundo: De acordo com a 

empresa de consultoria Gartner (2013), afirmou que em 2015, metade das companhias que 

trabalham com inovação adotarão práticas de Gamificação e 70% das duas mil maiores 

corporações do mundo terão ao menos um aplicativo desse tipo. 

 A gamificação é um fenômeno emergente derivado da popularização dos games, e de 

sua capacidade intrínseca de motivar a ação e potencializar a aprendizagem nas mais diversas 

áreas de conhecimento do indivíduo (FARDO 2013).  

Porém, esse fenômeno já havia sido percebido há mais de três décadas por (PAPERT, 

2008). Entretanto, naquele tempo, a indústria dos games ainda estava se consolidando, com a 

linguagem LOGO 
7
que é um grande exemplo desse fenômeno. Atualmente, podemos dizer 

que a influência dessa forma de entretenimento é global e atinge praticamente todas as 

camadas da população.  

Foi nessa expectativa que buscamos trabalhar o uso de games na escola como 

estratégia de promoção de saúde e combate ao Aedes aegypti, com alunos de escolas públicas 

para ministrar conteúdos de ciência no ensino fundamental. A seguir (Tabela 2), de acordo 

com Werbach e Hunter (2012), será apresentada uma síntese de elementos dos games quanto 

a Dinâmica, Mecânica e Componente dos games, a qual a gamificação pode fazer uso.  

                                                             
7 LOGO é uma linguagem de programação desenvolvida por Seymour Papert em 1982, desenvolvido para 

trabalhar com crianças e adolescentes. 
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Tabela 2 - Dinâmica e Mecânica e Componentes dos games 
 

 
 

 
Fonte: Elementos dos games Werbach e Hunter, 2012, p. 83, 
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É importante citar que para realizar uma atividade gamificada na sala de aula, não é 

necessário está conectado a internet. Para fazer uso da gamificação, deve-se pensar nela como 

uma caixa de ferramentas, onde estão dispostos os elementos dos games. Em cada situação, 

pode-se utilizar um número diferente de elementos, mas, para isso, deve-se conhecê-los, suas 

funções, e como irão interagir dentro do sistema que será proposto.   

Um bom exemplo de atividade gamificada pode ser uma Gincana escolar, a qual 

ocorre dirigida por um tema, com suas respectivas equipes, propostas de desafios, 

caracterização, motivação, feedback das provas, sorte, criatividade. Enfim, elementos de 

game que podem ser utilizados com propósito de alcançar um objetivo ou de realizar uma 

missão. Essas são as atividades realizadas nas escolas de Fagundes que tem dado certo, pelo 

fato dos alunos participarem avidamente de todo processo.   

 

3.3.1 Tecnologia digital na escola com uso dos games 

 

Considerando as mudanças tecnológicas na educação nos últimos anos e a nova 

geração de alunos que já nascem em um ambiente muito mais rico em tecnologias digitais. 

Pesquisadores como Mcgonigal (2012), em suas investigações, sinaliza para o uso de games 

que incentivam o processo educacional, substituindo o modelo tradicional de ensino-

aprendizagem. Os alunos são estimulados a cooperação por intermédio de diversas 

tecnologias, cuja finalidade é potencializar os processos educacionais, essa é considerada um 

nova tendência de modelo educacional para os próximos anos. 

Assim, a abordagem de Aprendizado Baseada em Jogos, segundo Prensky (2012), 

consiste na exploração das potencialidades envolvendo a utilização dos elementos games 

(Gamificação) com o intuito de desenvolver o processo de ensino e aprendizagem, fornecendo 

indicadores de estratégia pedagógica para uma maior compreensão sobre os alunos inseridos 

no contexto de cultura digital. 

De acordo com Pinto et. al. (2012), o jogo pode se constituir enquanto elemento 

contributivo na construção e aquisição do conhecimento, uma possibilidade didática para 

prática docente. Nessa perspectiva, ressalta-se a importância de um novo olhar sobre os 

games, como mecanismos de aprendizagem.  

Os bons games incorporam bons princípios de aprendizagem, princípios apoiados 

pelas pesquisas em Ciência Cognitiva descritos por Gee (2003, 2004). Alguns exemplos são: 

Interação: ato, nada acontece até que o jogador aja e tome decisões; Produção: os jogadores 

co-desenham os jogos pelas ações que executam e as decisões que tomam; Customização: os 
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jogadores solucionem problemas de diferentes maneiras; Frustração prazerosa: são 

percebidos como “factíveis”, mas desafiadores. Este é um estado altamente motivador para os 

aprendizes (GEE, 2009).  

Além desses princípios abordados por Gee. Werbach; Hunter, (2012), apresenta outros 

benefícios que os games podem propiciar; incentivam a solução de problemas, mantêm o 

interesse, dos novatos aos mais experientes, dividem grandes desafios em etapas mais 

facilmente administráveis, promovem o trabalho em equipe, (abordando o conceito de 

aprendizagem colaborativa), proporcionam um sentimento de controle aos jogadores, 

personalizam a experiência para cada jogador, recompensam pensamentos inovadores, 

reduzem o medo de falhar, o que inibe abordagens inovadoras, aportam diferentes interesses e 

habilidades e cultivam uma atitude otimista e confiante nos indivíduos.  

Tais princípios promovem interações não apenas do jogador com o jogo, mas também 

entre os jogadores (alunos), e com o conteúdo abordado. São princípios que geram autonomia 

no aprendiz, permitindo que o jogador ao perder, desenvolva uma estratégia que possibilite 

alcançar seu objetivo. Todos esses princípios podem ser utilizados perfeitamente no processo 

de ensino e aprendizagem, tendo em vista, que a aprendizagem é um processo contínuo em 

busca de conhecimento tanto no mundo online, quanto no real. 

Outra característica muito marcante no jogo é a ludificação, essa é definida, segundo 

Werbach; Hunter (2012), como o uso de componentes e mecanismos do design de jogos 

aplicados em outros ambientes, que não o do  entretenimento estrito; são eles: os Serious 

Games e a Gamificação.  

O primeiro é definido como “jogos sérios no sentido de que estes jogos possuem um 

objetivo educacional explícito e cuidadosamente planejado, sem intenção de ser jogado 

principalmente para diversão” (ABT, 1975, p.9). Na área médica, o Serious Game Pulse 

simula uma sala cirúrgica por meio da qual os acadêmicos treinam práticas cirúrgicas.  

O segundo a Gamificação dada por Karl Kapp, como “o uso de mecânicas, estética e 

pensamentos dos games para envolver pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e 

resolver problemas” (KAPP, 2012, p.11). A ONG educacional, Khan Academy, financiada 

pela Bill Gates Foundation, visa ensinar disciplinas como: matemática, artes, economia, 

história, biologia, entre outras, por meio de uma plataforma virtual lúdica. Ela utiliza os 

seguintes princípios da Gamificação:  

 

 Premiação: emprego de um sistema de pontuação, insígnias e prêmios para tarefas a 

serem cumpridas de acordo com os critérios previamente estabelecidos;  
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 Status: elaboração de ranking contendo os melhores desempenhos;  

 Proximidade com a realidade: elaboração de narrativas e conteúdos com os quais os 

estudantes se relacionam;  

 Comunidade: definição de mecanismos de compartilhamento, colaboração e espaços de 

participação dos estudantes;  

 Desafios: definição de tarefas com base nas diferentes complexidades.  

 

O fenômeno recente da Gamificação tem propiciado distintas nuanças de atuação 

profissional para os desenvolvedores de games e soluções no país. Gartner (2013) aponta que 

a proliferação de uma série de produtos e serviços desde o entretenimento, treinamento e a 

educação são frutos desse fenômeno de inovação tecnológica. 

Uma pesquisa realizada no Tic Educação (2013) pelo Comitê Gestor da Internet (CGI) 

realizou a pesquisa TIC Educação (2013), cujo objetivo era examinar o emprego da TIC nas 

escolas brasileiras. A sondagem mostrou que 96% dos professores da rede pública utilizam 

recursos educacionais disponíveis na Internet para elaborar aulas ou atividades com os alunos, 

o uso de jogos chega a 42% (SANTOS, 2015). 

Em Fagundes-PB o uso das tecnologias digitais nas escolas se restringe apenas a aulas 

com utilização do Datashow, criação de grupos de disciplinas através das redes sociais e 

linguagem de programação com os kits de Robótica. Nas escolas, muitos professores tem 

utilizado o Facebook e WhatsApp como ferramenta de interação para socializar com os alunos 

no ambiente virtual propondo atividades extra classe, mas não utilizam o computador como 

recurso pedagógico na escola, embora tenha laboratório com computadores funcionando  

perfeitamente 

Na Escola do Estado, as aulas de Robótica ministrada pelo professor de Física, tem 

sido o grande atrativo e tem gerado muito interesse nos alunos em buscar mais conhecimento 

na área tecnológica. A proposta é trabalhar a montagem e programação dos robôs, disponíveis 

nos kits do ministério de Educação com os alunos do ensino médio, mas, ao mesmo tempo 

deixam os alunos do ensino fundamental fora do contexto de programação.  

Escolas da rede pública municipal e estadual com perfil de inovação têm se apropriado 

das novas tecnologias digitais com foco na educação. Alguns exemplos são os programas do 

NAVE (Núcleo Avançado de Estudos), GENTE (Ginásio Experimental de Novas Tecnologias 

Educacionais) e CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife) que utilizam os 

jogos digitais como instrumento pedagógico. 
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Assim, programas como: NAVE, GENTE, CESAR e iniciativas de professores 

universitários utilizam-se dos jogos como ferramenta pedagógica. Os programas: NAVE, 

CESAR, GENTE estão presentes em diferentes unidades pelo país o que tem demostrado o 

potencial da Gamificação e dos Serious Games para a educação (ROCHA , 2015). 

Além das empresas privadas desenvolvedora de games, algumas Universidades 

Públicas também tem investido nessa tendência. A Universidade Federal Fluminense teve 

inúmeras empresas incubadas, destacando-se a empresa Aiyra que foi fruto de uma incubação 

bem-sucedida. Dada à importância das incubadoras nas universidades, afirma 

(QUINTANILHA, 2009), “Essas entidades auxiliam as desenvolvedoras a se planejar (pré-

incubação), a entrar no mercado (incubação) e a crescer (pós-incubação)”. 

O Estado do Rio de Janeiro, a Faperj tem dado subsídios ao programa de 

Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas que auxilia a produção de games para autistas. Os 

games desenvolvidos para jovens e crianças portadoras do autismo têm como objetivo 

estimular a capacidade de interação e comunicação e outras habilidades como fala e leitura. 

Santos (2010) chama atenção para outros tipos de incentivos não provenientes de agências de 

fomento.  

Além das agências de fomento, existe os incentivos que vem direto das próprias 

secretarias estaduais ou governamentais. Foi o caso, por exemplo, dos jogos Agente 41 e 

Projeto Criança Ecológica, que receberam investimento respectivamente do governo do 

Sergipe e da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo (SANTOS, 2010). 

Outra Universidade que tem se destacado na criação de games e avaliação de jogos 

comerciais no Nordeste tem sido a Universidade Estadual da Paraíba em Campina Grande, 

através do Grupo de Pesquisa em Tecnologia Digital e Aquisição de Conhecimento (TDAC), 

sobre a coordenação da professora doutora Filomena Moita e pelos seus integrantes: alunos de 

graduação, iniciação científica, mestrado e doutorado em áreas do conhecimento que 

contemplam Matemática, Biologia, Letras, Educação inclusiva, Física, Pedagogia dentre 

outras (MOITA, 2016).  

O TDAC tem por objetivo a realização de pesquisas sobre juventude e tecnologias 

digitais. Os estudos e as produções têm sido desenvolvidos em três frentes: a) 

desenvolvimento de games e aplicativos educativos (a exemplo do Game eficiência energética 

e conforto ambiental - Projeto com a Eletrobrás e UEPB); b) análise de games e aplicativos 

comerciais (Game Spore – para analisar a evolução das espécies em Biologia) e produção de 

manuais e tutoriais com propostas metodológicas inovadoras para o ensino presencial e a 
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distância principalmente com conteúdos de Matemática, Física e Biologia. Para maiores 

informações acesse o site: http://www.grupotdac.com/. 

Os Games voltados para educação são distribuídos pelas empresas e Universidades, de 

acordo com de dois tipos: uma distribuição comercial e outra gratuita. Em relação à primeira, 

os Serious Games são distribuídos no formato de licenças para instituições de ensino e 

empresas, enquanto a segunda forma, os jogos são distribuídos gratuitamente para o público 

geral, via download.  

Na sequência, veremos alguns exemplos de sites gratuitos contemplando os games 

educativos. O primeiro, o Portal Ludo Educativo, site desenvolvido pela Aptor Games e 

Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF), FAPESP e o Instituto Nacional 

de Ciência e Tecnologia dos Materiais em Nanotecnologia (INCTMN). Criado pela equipe 

da Aptor Software  com o objetivo de tornar a educação algo mais divertido, conforme a 

(Figura 7). 

 

Figura 7 - Site do Portal Ludo Educativo 
 

          

Fonte: http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/games/ciencias 

 

Os jogos do Ludo Educativo são excelentes ferramentas para auxiliar o professor e o 

aluno no processo de ensino e aprendizagem.  São atividades Gamificadas que permitem aos 

alunos uma aprendizagem prazerosa, lúdica e dinâmica, no propósito que as crianças posam 

aprender brincando Ao Professor permite trabalhar as matérias curriculares associadas ao 

http://www.grupotdac.com/
http://www.aptor.com.br/
http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/games/ciencias
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contexto que os alunos estão inseridos no dia-a-dia. Além de verificar feedback e o grau de 

satisfação dos alunos durante a aprendizagem. 

Outro exemplo de sites educativos gratuito é o RIVED (Rede internacional Virtual de 

Educação). O RIVED é um programa da Secretaria de Educação a Distância - SEED, que tem 

por objetivo a produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos de 

aprendizagem. Tais conteúdos primam por estimular o raciocínio e o pensamento crítico dos 

estudantes, associando o potencial da informática às novas abordagens pedagógicas. A meta 

que se pretende atingir disponibilizando esses conteúdos digitais é melhorar a aprendizagem 

das disciplinas da educação básica e a formação cidadã do aluno, de acordo com (Figura 8).  

     

 

     Figura 8 - Site do RIVED – Rede Internacional Virtual de Educação 
 

                       

                                     Fonte: http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php 

 

Além de promover a produção e publicar na web os conteúdos digitais para acesso 

gratuito, o RIVED realiza capacitações sobre a metodologia para produzir e utilizar os objetos 

de aprendizagem nas instituições de ensino superior e na rede pública de ensino. 

Os objetos de aprendizagem produzidos pelo RIVED são atividades multimídia, 

interativas, na forma de animações e simulações, conforme observado na (Figura 9) a seguir. 

A possibilidade de testar diferentes caminhos, de acompanhar a evolução temporal das 

relações, causa e efeito, de visualizar conceitos de diferentes pontos de vista, de comprovar 

hipóteses, fazem das animações e simulações instrumentos poderosos para despertar novas 

ideias, para relacionar conceitos, para despertar a curiosidade e para resolver problemas. 
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Figura 9 - Atividades multimídia de Animação e Simulação em Ciências 

 

 

Fonte: http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php 

 

Apresentamos também o site Escola Kids, é um espaço que traz conteúdo de educação 

para crianças de ensino fundamental sobre: Português, Matemática, História, Ciências, 

Geografia, Jogos Online, Datas comemorativas como ilustra (Figura 10).  

 

Figura 10 - Site Escola Kids, página de Jogos. 

 

 

Fonte: http://escolakids.uol.com.br/jogos/ 

 

O Escola Kids, tem por objetivo a divulgação autorizada de trabalhos fornecidos por 

autores de obras de interesse acadêmico em geral, bem como de material acadêmico próprio. 

Foi exatamente esse site que hospedou o game “Contra Dengue” utilizado na pesquisa.  

 

http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php
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3.3.2 Tecnologia na Saúde 

 

 Com o crescimento exponencial do uso das novas Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação na sociedade em geral, é perceptível que tanto na educação quanto na área da 

saúde as tecnologias digitais estejam modificando esses cenário. 

 Frente a esses avanços, a área da saúde passou a agregar o uso combinado de 

comunicação eletrônica e tecnologia da informação, agregando o pré-fixo “e”, e-healt, e-

saúde (com o e referindo-se a “eletrônico”) ou Saúde Digital. O Termo Saúde digital foi 

descrito pelo cardiologista Eric Topol como o conjunto de tecnologias digitais, redes sociais, 

conectividade móvel e banda larga, com sensores sem fio, no propósito de amentar a 

conectividade do sistema de informação de saúde para desconstruir e reconstruir 

criativamente a medicina (ASPDEN e KATZ, 2001; GANDH, 2013). 

 Com o propósito de aperfeiçoar o Sistema de Informações da Atenção Básica 

(SIAB) e dar mais confiança e credibilidade as informações transmitidas pelos 

Agentes Comunitários de Saúde. Em 2016 o Ministério da Saúde implantou o uso de 

tablets para os ACS. Vários municípios já foram contemplados com o novo recurso 

de trabalho, em Fagundes a previsão de entrega dos tablets aos ACS é de Maio de 

2017.  

O Objetivo dos tablets é extinguir as inúmeras fichas e papeletas preenchida s 

pelos ACS durante as visitas domiciliares. O uso dos tablets irá transmitir 

informações em tempo real para o Ministério da Saúde. Essa tecnologia permite 

traçar planos e estratégias para realizar políticas públicas de saúde a fim de resolver 

e sanar problemas de saúde pública que acomete a população como é o caso das 

arboviroses transmitidas pelo A. aegypti. 

 Embora o uso da internet na área da saúde contribua sobremaneira na disseminação de 

informações para o controle de doenças, o serviço de saúde transcende – e muito – a área 

tecnológica, precisando de um acompanhamento maior e de mais estudos de viabilidade antes 

de sua implantação.  

De forma geral, existe uma forte correlação entre grau de escolaridade, acesso à 

informação e nível de saúde da população. Uma população com melhor saúde goza de uma 

melhor qualidade de vida e, consequentemente, de aumento de renda por meio do acesso à 

educação. Um efeito potencia o outro. É bastante comprovado também que a educação da 

população sobre temas de saúde é um aspecto fundamental que alicerçará o progresso do 

sistema e da qualidade de vida e de saúde do brasileiro nas próximas décadas, principalmente 
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a parcela da população economicamente carente, contribuindo com a inclusão social via 

inclusão digital como afirma Moreira, (2012). 

 Nesse intuito, entendemos que a saúde precisa trabalhar em parceria com a educação, 

tendo em vista que, educar para a saúde é uma forte tendência a ser explorada no mundo 

virtual e real. É a partir desse contexto que imergimos na promoção de saúde através de 

Software, aplicativos e jogos digitais na escola como estratégia de promoção da saúde e 

combate ao Aedes aegypti, voltados para os alunos do 7º Ano das escola públicas de 

Fagundes. 

 Diante da influência tecnológica na qual toda sociedade direta ou indiretamente está 

imersa. Vários aplicativos e games foram desenvolvidos com o propósito de eliminar e 

combater o A. aegypit na prevenção das arboviroses: Dengue, Chikungunya e Zika (Anexo 

B). 

 Essa medida de controle surgiu a partir das dificuldades enfrentadas em combater o A. 

aegypti em locais fechados, terrenos baldios e água parada. Indo mais além, também foram 

influenciados por se tratar de atividades gamificadas que atrai a atenção das pessoas que 

fazem uso dos recursos digitais.  

Com o uso dos games e aplicativos contra o A. aegypti, a população acaba jogando um 

jogo de realidade alternada no seu meio social, ou seja, à medida que ele joga no mundo 

virtual, influência suas ações no mundo real. Desse modo, o combater ao Aedes no mundo 

virtual, traz uma reflexão quanto às atitudes e ações desenvolvidas pelos jogadores, 

promovendo saúde. 

É nessa perspectiva que trazemos os games para tratar sobre um tema tão importante 

que requer tanta atenção, não só no âmbito da saúde e educação, mas na sociedade como um 

todo. A final, todos estamos sujeitos a esse mosquito.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

 Neste capitulo descrevemos o delineamento do percurso metodológico com as etapas 

da pesquisa que contemplam o levantamento dos trabalhos correlatos e referencial para apoio 

teórico, o espaço empírico e seus respectivos participantes, seleção do game, aplicação de 

questionário Pré-game, aplicação do game “Contra Dengue”, aplicação do questionário Pós-

game, além de apresentar os instrumentos da pesquisa e análise e discussão dos dados.  

Para uma melhor compreensão apresentamos a seguir (Figura 11) que ilustra o  

infográfico metodológico  do passo-a-passo da investigação. 

 

Figura 11 – Infográfico Metodológico 

 

Fonte: SOUSA, Claudia Niedes da Silva, 2017 

 

4.1 A Pesquisa 

 

Na primeira etapa foi iniciada uma busca para identificar artigos e periódicos, 

dissertações e teses que pudessem fundamentar a pesquisa, além da procura por trabalhos 

correlatos para comparação dos resultados e observação dos autores acerca do uso de games 

no contexto educacional.   Após o levantamento teórico passamos a pesquisar com um tema 
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atual dados os problemas de saúde publica que temos vivenciando com as arboviroses 

causadas pelo A. aegypti que transmite a Dengue, Chikungunya e o Zika vírus trazendo 

consequências graves como a microcefalia em Recém-nascidos.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratória e descritiva, que segundo 

Oliveira (2010), pode ser entendida como um processo de reflexão e análise da realidade 

através da utilização de métodos e técnicas para a compreensão detalhada do objeto de estudo 

em seu contexto histórico.  

A pesquisa foi realizada entre o período de Março a Outubro de 2016 e tem a inserção 

das tecnologias digitais que tanto são objeto de uso de nossos alunos e que entendemos de 

importância no meio escolar. Nessa intúito, fundamentamos a pesquisa autores que trabalham 

nessa perspectiva como: Werbach e Hunter (2012), sobre os benefícios dos jogos; Prensky 

(2012), que aborda a Aprendizado Baseada em Jogos; Kapp (2012), que trata Gamificação 

como elemento que promover a aprendizagem; Gee (2003, 2004 e 2009), games e os bons 

princípios de aprendizagem, Moita (2016), com Tecnologia e juventude, entre outros autores 

de grande renome reconhecido pela comunidade científica. 

Ainda de acordo com Oliveira, (2010) a abordagem qualitativa possibilita um estudo 

detalhado de um determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social e fenômenos da 

realidade. Essa descrição se adequa perfeitamente na compreensão em saber como a escola 

está reagindo ante as epidemias da Dengue, Chikungunya e Zika, que tem afetado não só a 

cidade de Fagundes como todo país, constituindo um grave problema de Saúde Pública. 

Por fim, colhe os dados a partir dos instrumentos de coleta como aplicação de 

questionário, entrevista e observação finalizando a análise dos dados de forma descritiva. Para 

Bogdan e Bikle, (1994), os dados incluem transcrições de entrevistas, notas de campo, 

fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros registos oficiais. Demostra 

exatamente os Instrumentos que foram utilizados nessa pesquisa.  

 

4.2 O Espaço Empírico 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Fagundes-PB situada na Serra do Bodopitá a 130 

km da capital João Pessoa. A cidade possui aproximadamente 11.345 pessoas, segundo dados 

do IBGE (2015).  Possui cinco Estratégias de Saúde da Família (ESF), sendo duas delas na 

zona urbana. Entre Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agente de Combate as Endemias 

(ACE) são 41 pessoas trabalhando trazendo orientações quanto ao combate ao mosquito A. 

aegypti durante as visitas domiciliares. 
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Ainda na zona urbana estão situadas cinco escolas, dentre elas três públicas e duas 

privadas. Para essa pesquisa, participaram apenas duas escolas públicas: Escola Municipal 

Nila Ferreira (E1); Escola Estadual Joana Emília da Silva (E2). Além das escolas, contamos 

também com o apoio e a estrutura do Telecentro, o qual fica próximo às duas escolas e dispôs  

de internet para aplicação dos games. A seguir, traremos algumas características das 

instituições que serão de grande relevância para análise do perfil das escolas e dos alunos que 

participaram da pesquisa. 

 

 (E1) - também situada na Av. Irineu Bezerra, Centro. A escola funciona nos três 

turnos, atende as etapas de ensino infantil; Creche de meio período, 

Pré-escola de meio período, ensino fundamental e médio regular, além do EJA- 

Educação de Jovens e Adultos presencial. Quanto às instalações a escola possui salas 

de aulas amplas e arejadas, um prédio anexo contendo um laboratório de informática 

com 16 computadores de bancada para uso dos alunos, mas sem acesso a internet no 

momento da pesquisa. Ainda dispõe de um projetor multimídia (datashow) uma TV, 

biblioteca, sala de leitura para atender o público infantil, além de dispor de refeitório, 

cozinha e pátio recreativo. 

 

 (E2) - situada na Av. Irineu Bezerra, Centro. A escola funciona nos três turnos, 

oferecendo as etapas de ensino fundamental e médio, além da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Possui ampla estrutura, laboratórios de informática com 20 

computadores de bancada e 30 netbooks, mas, no momento da pesquisa não dispunha 

de internet. No mesmo ambiente também funciona a sala de vídeo, com projetor 

multimídia (datashow) e uma TV. Possui ainda, laboratório de ciências, biblioteca, 

refeitório, cozinha, secretaria e um pátio recreativo. 

 

 TELECENTRO – situado na Rua: Quebra Quilos, S/N, alocado nas dependências da 

Secretaria de Educação, onde funcionou o e-Proinfo. Quanto à estrutura, possui 

ótimas instalações, laboratório de informática climatizado, possui 9 computadores de 

bancada com acesso a internet, kit multimídia e sistema operacional Linux. 

 

Os participantes da pesquisa foram 44 alunos do 7º Ano de ambas as escolas, 25 

alunos da (E1) e 19 alunos da (E2) e duas professoras de Ciências. Alguns critérios foram 

levados em consideração para escolha das turmas. Primeiro, a disponibilidade de tempo das 
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professoras de ciências; Segundo, a ludicidade do jogo se adequar melhor para um público 

mais infantil. Terceiro, por estar de acordo com o que propõe os PCN (2009), em trabalhar o 

eixo transversal saúde no segundo ciclo do Ensino fundamental. Não desconsiderando que o 

tema Combate ao Aedes aegypit não se adeque a qualquer nível de ensino, pelo contrário, 

nosso objetivo é fazer agentes multiplicadores de informação. Estamos apenas justificando o 

uso dos games para esse público. 

 

4.3 Game: seleção e descrição  

  

 Inicialmente a proposta da pesquisa seria criar e avaliar um jogo que viesse abordar 

todas as questões de prevenção contra a dengue. Como a autora não dispunha de nenhuma 

experiência quanto à programação de jogos, optou-se por buscar e analisar um game já 

pronto, gratuito e disponível na Web, a fim de verificar sua aplicabilidade no ensino de 

ciências. 

A escolha do game partiu do questionamento feito inicialmente na pesquisa. Os games 

podem facilitar o ensino de conteúdos de ciências abordando o tema do Eixo Transversal 

Saúde, nos anos finais do ensino fundamental? Partindo desse questionamento, iniciamos a 

busca por um game que apresentasse os elementos da gamificação, que fosse atrativo e ao 

mesmo tempo, que abordasse medidas de combate e prevenção contra o Aedes aegypti.  

O jogo “Contra Dengue” é uma ferramenta disponível no site Escloa Kids que foi 

hospedado no blog “Aedes na Rede”. A escolha do jogo se deu por esse atender a proposta 

dessa pesquisa em promover saúde na escola por meio dos games no combate ao Aedes 

aegypti. É um game online, com características de realidade alternada, pois se o jogador 

obtiver êxito no mundo virtual, terá discernimento para aplica-lo na vida real.  

A tela de apresentação do jogo traz a foto de um avatar caracterizado de um 

maratonista brasileiro, bem peculiar para os Jogos Olímpicos 2016,. A proposta do game é de 

um atleta que corre contra o tempo para alcançar seu objetivo, eliminar todos os focos do A. 

aegypti no seu bairro e também em sua cidade. Na tela das instruções o avatar fala sobre os 

problemas que a dengue causa nos lares, a forma de transmissão  e a importância de combater  

a proliferação do mosquito através da eliminação dos criadouros do A. aegypti conforme 

ilustra (Figura 12) a seguir. 
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Figura 12 - Tela de apresentação do game “Contra Dengue” 

 

 
Fonte: http://escolakids.uol.com.br/contra-dengue.htm 

 

A tela inicial mostra a fase a qual o avatar se encontra, a pontuação, a carga disponível 

no spray inseticida, moedas acumuladas,  adiquiridas como recompença ao longo do percurso, 

a quantidade de focos a ser eliminados, um temporizador,  indicando  o tempo utilizado para 

passar de uma fase para outra, 4 vidas representadas por corações e um botão “Terminar”, 

caso o jogador queira enterromper o jogo conforme (Figura. 13) a seguir:  

 

Figura 13 - Tela do início do game “Contra Dengue” 

 

 
Fonte: http://escolakids.uol.com.br/contra-dengue.htm 

 

Durante o game, o jogador (aluno) encontrará desafios, ele precisa matar os mosquitos 

sem que o mosquito atinja-o. Além disso, é preciso ter cuidado com os obstáculos; blocos 

suspensos e animais como ratos de esgoto, caso o jogador for atingido, perderá pontos de 

vida, resultando no game over. 

No que diz respeito à jogabilidade verifica-se que para o avatar se movimentar é 

preciso acionar as setas do teclado. As mesmas iram auxiliar o avatar a se desviar dos 

http://escolakids.uol.com.br/contra-dengue.htm
http://escolakids.uol.com.br/contra-dengue.htm
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mosquitos, e se proteger utilizando dois equipamentos; o inseticida (spray) que pode borrifar 

no mosquito a distância sem correr o risco de ser atingido ou contaminar ao pressionar a tecla 

“S”, e a raquete (mata mosca) que pode ser acionada ao pressionar a tecla “A“, ambos 

presentes na (Figura 14).   

 

Figura 14 - Avatar usando a raquete mata mosca 

 

 
Fonte: http://escolakids.uol.com.br/contra-dengue.htm 

 

Para avançar de fase é necessário eliminar todos os focos de dengue como; tampar 

caixas d‟água, baldes de lixo, cobrir pneus velhos, emborcar garrafas e colocar areia nos vasos 

de plantas. Se o jogador não eliminar os focos de dengue, os mosquitos que estiverem perto 

dele retornarão, mesmo que esses já tenham sido eliminados. 

Alguns focos podem ter o seu caminho bloqueado por uma grande fêmea A. aegypti. 

Nesse caso, o jogador precisa derrotar a fêmea, antes de prosseguir. Para eliminar os focos de 

dengue, basta se aproximar dele e apertar a tecla “Enter” 

Durante o percurso, aparecerão alguns corações que servem para recuperar seus pontos 

de vida ilustrados. Ao longo das fases o jogador encontrará diversas medalhas, que servem 

para acumular pontos pela aventura. Após eliminar os focos o jogador poderá entrar no portão 

de fase ao clicar na tecla “Enter” (Figura 15), traz alguns elementos de interação do Jogo. 

 

                            Figura15 - Recursos de Interação dos Níveis 

         

Fonte: http://escolakids.uol.com.br/contra-dengue.htm 

 

http://escolakids.uol.com.br/contra-dengue.htm
http://escolakids.uol.com.br/contra-dengue.htm
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Todos esses recursos visualizados acima correspondem ao que o Game Desing 

Document (GDD)
8
 chama de Recursos de Interação dos Níveis, os quais envolvem as armas 

disponíveis utilizadas para destruir o A. aegypti, que são utilizados para tornar o game mais 

atrativo e dinâmico. 

 

4.4 Análise do Game 

 

Utilizamos como instrumento de análise o GDD, fornecido no I Festival de Jogos 

Educativos inovadores em Desing de Jogos, promovido pela Universidade Federal de 

Campina Grande – UFCG (Anexo C); os elementos de gamificação proposto por Werbach e 

Hunter (2012) representados nas tabelas das dos Games digitais, além dos princípios de 

aprendizagem listados pelo teórico Gee (2004), encontrados nos bons videojogos. 

Dentre os elementos de gamificação descritos por Werbach e Hunter (2012), o game 

“Contra a Dengue” apresentou dados bastante expressivos de um bom game que serão listados 

a segui. 

Quanto à dinâmica do game (Tabela 3) se destacou os elementos; restrições, emoções, 

narrativa, progressão e relacionamento. Esses elementos tratam sobre toda a execução do 

game, abordando desde as regras até o objetivo proposto em cada nível, permitindo que o 

jogador desenvolva suas habilidades para concluir sua missão.  

 

Tabela 3 - Dinâmica do game “Contra Dengue” 

 

          Fonte: Dados da análise do game adaptado a partir de Werbach e Hunter, 2012. 

                                                             
8 GDD - é um registro de todas as características que formam um projeto de game, tanto do ponto de vista 

conceitual (nome, gênero, público-alvo, mecânicas de jogabilidade, design dos níveis, caracterização dos 

personagens), quanto tecnológico (arquitetura do sistema, métodos de produção, hardwares, softwares utilizados 

e funcionamento da inteligência artificial). Fonte: http://blog.pucsp.br/jogosdigitais/2010. 
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Seguido pela Mecânica do game onde se destacou os elementos desafios, Sorte, 

feedback que mostra o desempenho do jogador e aquisição de recursos, todos descritos na 

(Tabela 4) a seguir. 

Tabela 4: Mecânica do game “Contra Dengue” 

     

             Fonte: Dados da análise do game adaptado a partir de Werbach e Hunter, 2012. 

 

Finalizando com os componentes do game “Contra Dengue”, os quais se destacaram 

as conquistas alcançadas pelo avatar, insígnias (por seu desempenho), os níveis do game, os 

desafios a ser alcançados, coleção de moedas e o combate (desafio do game) (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Componentes do game “Contra Dengue” 

 

        Fonte: Dados da análise do game adaptado a partir de Werbach e Hunter, 2012. 
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 Após análise foi possível observar que o game “Contra Dengue” atendeu todos os 

princípios de aprendizagem citados por Gee (2004) nos bons vídeos jogos.  

 No que diz respeito a “Identidade”, o jogador ao assumir a identidade do maratonista 

olímpico, passa ter responsabilidades quanto ao problema das doenças causadas pelos 

arbovírus. Nesse sentido Gee, fala que os bons videogames cativam os jogadores por meio da 

identidade. 

 Ao abordar a “Interação”, o jogador ao tomar decisões passa a ter domínio da situação, 

interagindo tanto no ambiente, como nós conteúdos abordados. É a partir da interação que o 

jogo reage, oferecendo feedback e novos problemas ao jogador conforme descreve Gee. 

 Ao tratar sobre os “riscos”, o avatar corre o risco de ser picado pelos mosquitos, 

adquirir qualquer uma das arboviroses e perde vidas. Mais isso não impede de prosseguir para 

alcançar o seu objetivo. Gee descreve que os jogadores são assim encorajados a correr riscos, 

a explorar, a tentar coisas novas. Logo, fracassar em um game é uma coisa boa. 

 Nos games, os “desafios e consolidação”, são dois pontos extremamente importantes. 

Os desafios proposto nos jogos, na passagem de cada fase, deixam os jogadores mais 

estimulados. Quanto à “consolidação”, no estante em que o jogador passa de nível, mais 

habilidoso ele fica. 

 “Na hora certa” e “a pedido”, os games quase sempre dão as informações verbais, no 

game “Contra Dengue” as informações sobre o uso correto do spray para eliminar os 

mosquitos, ocorre apenas quando o avatar se aproxima do recipiente. 

 “Frustração prazerosa”, este é um estado altamente motivador para os aprendizes. Pois 

à medida que o jogador se depara com uma derrota, ele imediatamente pensa em uma 

estratégia para utilizar em uma próxima jogada. Bem peculiar com que acontece com o game 

“Contra Dengue”. O jogador desenvolve estratégias de se livrar do Aedes, sem que esse o 

atinja. 

 

4.5 Etapas da pesquisa na escola 

 

A pesquisa nas escolas foi realizada em três momentos que passamos a descrever a 

seguir: 

 

a) Primeiro momento: Aplicação do questionário Pré-game 

Inicialmente foi apresentada a proposta da pesquisa aos alunos sobre o uso dos games 

no combate ao Aedes aegypti, seguido a aplicação de um questionário Pré-game contendo 10 
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questões. As 6 primeiras questões versaram em obter os conhecimentos prévios dos alunos e 

professoras sobre o A. aegypti quanto aos sintomas, tratamento e formas de prevenção das 

arboviroses. Também foi objetivo do questionário verificar como esta sendo realizada a 

prática das professoras quanto ao combate ao A. aegypti, além da inserção das TDIC em suas 

aulas. 

 As 4 ultimas questões  abordou quanto ao uso dos recursos tecnológicos pelos alunos 

para auxiliar nos estudos e realização de suas atividades, buscou-se identificar o interesse dos 

participantes por jogos digitais, além de verificar se esses alunos (jogadores) já utilizaram 

jogos para aprender conteúdo de ciências, sendo jogos comerciais ou não com fins educativos. 

Finalizamos o primeiro momento deixando claro que o nosso próximo encontro seria 

no laboratório de informática, o que deixou todos eufóricos por saber que agora eles poderiam 

jogar sem ser advertido pelas professoras, tendo em vista que a diversão também faz parte do 

processo de aprendizagem e foco da pesquisa.  

 

b) Segundo momento: Aplicação do game “Contra Dengue” 

Após ter conhecido e traçado o perfil dos participantes, tivemos um segundo encontro 

os alunos forma direcionados para o laboratório de informática do Telecentro para realização 

da aula prática, tendo em vista que não havia internet nas escolas durante a aplicação dos 

games. A duração das aulas foi de 45 minutos em horários previamente agendados de acordo 

com o funcionamento do prédio. O encontro com os alunos da E1 (n=19), ocorreu em Março 

de 2016 das 10:00hs às 11:00hs da manhã. Antes de iniciar as atividades os primeiros 15 

minutos foram destinados a organização do laboratório, climatização do ambiente para 

oferecer um ambiente agradável aos alunos e checagem de todos os equipamentos a fim de 

garantir um bom funcionamento dos mesmos durante a parte prática.  

O laboratório de informática possui 9 computadores, mas no momento da pesquisa 

apenas 7 estavam funcionado. Para melhorar a dinâmica da turma, os alunos foram 

distribuídos em duplas permitindo que todos participantes tivessem a mesma oportunidade de 

jogar.  

Com a turma dos alunos da E2 (n=25), o segundo encontro ocorreu em Abril de 2016 

das 16:00hs às 17:00hs da tarde, todo o procedimento ocorreu igualmente como descrito com 

a turma da E1. A seguir, é possível visualizar como ocorreu a dinâmica da prática 

anteriormente descrita através das (Figura 16) na escola E1, bem como a (Figura 17) na escola 

E2. 
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       Figura 16 - Aplicação do game com alunos da E1           Figura 17 - Aplicação do game com alunos da E2 

                  

  Fonte: Banco de dados da pesquisa                           Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

O acesso aos games, e a comunicação da pesquisadora com os alunos e professoras 

ocorreu através do Blog “Aedes na rede”, ferramenta criada durante a disciplina TIC 

ministrada no Mestrado de Ensino de Ciências e Educação Matemática, conforme ilustra 

(Figura 18) a seguir.   

O Blog “Aedes na rede” é um edublogs 
9
direcionado para professores e alunos, na 

perspectiva de trabalhar o combate ao A. aegypti através de jogos e vídeos informativos, além 

de postagens de "Ferramentas Didáticas" usando a tecnologia como instrumento educacional 

no ensino de Biologia.  

Figura 18 - Blog Aedes na rede 

 

Fonte: http://claudianiedes.blogspot.com.br/ 

                                                             
9 edublog- blog educativo ou blog educacional é um blog sobre assuntos gerais ou assuntos específicos 

relacionados à educação. Edublogs são desenvolvidos para apoio ao estudante e professor no processo 

de aprendizagem. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Edublog. 

http://claudianiedes.blogspot.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edublog
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O acesso ao Blog “Aedes na rede” permitiu aos alunos obter informações sobre a 

Dengue através de um vídeo e um game informativo, ao clicar nas barras; dengue, combate, 

tratamento, as informações surgiam esclarecendo cada procedimento a ser seguido para 

conhecer e combater o A. aegypti. Por fim, a última barra teste, trazia um quiz abordando 

todas as questões que antes havia sido abordado, nas barras anteriores, assemelhando-se 

também com as questões propostas pelo questionário Pré-game. Para mais informações 

observar a (Figura 19) que se segue. 

 

Figura 19 – Tela inicail do game informativo 

 

Fonte: http://rived.mec.gov.br/atividades                    

 

Após a informação veio à diversão, ainda no Blog “Aedes na rede”, os alunos foram 

convidados a acessar o game “Contra Dengue”, o qual apresenta em sua narrativa como a 

principal missão, exterminar todos os focos de dengue da cidade sem que o mosquito venha 

feri-lo (mais informações voltar a página 75), conforme ilustrado na (Figura 20) a seguir. 

 

                Figura 20 – Avatar eliminando o foco do A. aegypti 

 

              Fonte: http://escolakids.uol.com.br/contra-dengue.htm 

http://rived.mec.gov.br/atividades
http://escolakids.uol.com.br/contra-dengue.htm
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Após a aplicação dos games, para finalizar o segundo encontro, os participantes 

(alunos e professores) foram convidados a retornarem ao blog “Aedes na rede”, para deixar 

suas considerações quanto à realização da prática, e opiniões sobre o game “Contra Dengue” 

para combater o A. aegypti. O blog se tornou um portal de comunicação tanto para os 

participantes da pesquisa, quanto para o público em geral. 

Na literatura vimos que a utilização e diversidade de blogs relacionados ao ensino são 

bastante amplas e integra blogs de professores, de alunos e das disciplinas. Nessa perspectiva 

os blogs, ou edublogs, são utilizados tanto no ensino superior, quanto no ensino médio. 

 Corroborando a esse respeito à autora Bierwagen (2011) descreve que: 

 

 Os blogs podem ser usados como “depósitos” ou “reservatórios” de 

informações especializadas sobre um determinado assunto que tenha relação 

com a disciplina a ser ministrada ou são espaços criados pelos professores 

para oferecer informações extras aos alunos. Logo, os blogs podem ser 

utilizados como recursos pedagógicos assim como são: livros, jogos, 

computadores, recursos audiovisuais, exercícios e outro (BIERWAGEN 

2011, p. 89).   
 

O blog pode ser utilizado como uma interface para complementar uma aula ministrada 

anteriormente, ou pode ser utilizado também como instrumento de socialização entre 

professor aluno, aluno e professor, além de permitir postagens de materiais educativos que vai 

desde um artigo, uma reportagem como imagens, sons, bem como vídeos e games. Todos 

esses recursos permitem aos alunos e professores uma maior acessibilidade atendendo melhor 

as pessoas que possuem algum tipo de limitações. 

Nossa pesquisa não se trata de uma pesquisa Netnográfica, mas em seu 

desenvolvimento trouxe algumas características conforme aborda Kozinets, (2014), quanto 

aos dados da pesquisa extraídos das redes sociais:  

 

Dados arquivais - copiar diretamente de comunicações mediadas por 

computador dados da página, blog, site da comunidade ou grupo observado, 

assim como fotografias, trabalhos de arte e arquivos de som. (2014, p. 123). 

 

Dados extraídos - refere-se aos dados extraídos que o pesquisador cria por 

meio da interação com os membros, tais como dados levantados por meio de 

entrevistas por correio eletrônico, batepapo, mensagens instantâneas etc 

(2014, p. 123). 

 

Foi nessa perspectiva que utilizamos o blog “Aedes da rede” como instrumento de coleta 

de dados, arquivais e extraídos como propõe Konizets (2014), a partir das postagens feitas no 

blog pelos participantes da pesquisa.  
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c) Terceiro momento: Aplicação do questionário Pós-game 

 

Por fim, após a aplicação do game e esclarecimento das informações por meio dos vídeos 

informativos do blog “Aedes na rede”, foi aplicado o questionário Pós-game, mesmo 

questionário aplicado no início da pesquisa no propósito de analisar as respostas obtidas e 

verificar se houve mudanças ou não quanto à concepção dos alunos na forma de prevenção, 

combate ao A. aegypti e a utilização dos games como proposta metodológica. 

O terceiro momento foi marcado pela análise comparativa das respostas dos dois 

questionários, com outros trabalhos já realizados com a mesma temática, além de trazer para a 

discussão teóricos que discutem sobrem os DSS e os bons games como instrumento 

facilitados da compressão de conteúdos curriculares que possibilitam o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

4.6 Instrumentos da Pesquisa  

 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados durante a pesquisa foram: os 

questionários (Apêndices B e C), que foram elaborados a partir de um guião de pesquisa 

(Apêndice D) norteado por três pontos para elaboração das questões; objetivo, perguntas e 

metas. O primeiro ponto aborda os conhecimentos prévios dos participantes a cerca do tema. 

O segundo trata sobre a elaboração das perguntas que buscam dar ênfase ao que é relevante 

para o estudo. O terceiro o e ultimo objetiva destacar o que se pretende alcançar depois da 

intervenção com os games. 

Diante de sua relevância para a pesquisa, o game “Contra Dengue” tanto pode ser 

considerado como uma ferramenta de intervenção na promoção da saúde, quanto um 

instrumento que a pesquisa utilizou para verificar a aprendizagem dos alunos no conteúdo de 

saúde. 

Como principal interface de acesso aos games utilizamos o blog “Aedes na rede” o 

que permitiu analisar os discursos das postagens quanto à importância dos games no processo 

de ensino e aprendizagem da temática. 

Além dos instrumentos acima citados, utilizarmos a observação, instrumento 

indispensável em uma pesquisa de campo. A esse respeito, os autores, Lüdke e André (1986) 

ressaltam que: 
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A observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o 

fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens. Em primeiro 

lugar, a experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verificação da 

ocorrência de um determinado fenômeno. “Ver para crer”, diz o ditado 

popular (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.26). 

 

Seguindo esse pressuposto utilizamos a observação pessoal em sala de aula e durante 

as atividades práticas no laboratório de informática, além de utilizar a câmera fotográfica na 

observação mecânica, a fim de registrar todas as ações de interação (aluno-aluno, aluno- 

computador, aluno-pesquisador).   

 

4.7 Análise dos Dados  

 

Coletados os dados com os questionários fez-se a tabulação através da análise 

comparativa dos dados de Pré e Pós-games confrontando às respostas dos participantes de 

ambas as escolas (E1 e E2), a fim de verificar o desempenho dos alunos. Além dos 

questionários, foram analisados os dados arquivais das postagens do blog “Aedes na rede”.    

Para analisar as postagens no blog, os quais podem avaliar se de fato é possível ensinar 

conteúdos de ciências através dos bons games como propõe o objetivo dessa pesquisa, 

chamaram para a discussão alguns autores de grande importância na área da tecnologia 

voltada para o ensino, nomes como Gee (2009), Moita (2004), Presck (2012), Macgonigal 

(2012) e Csikszentmihaly (1990), Werbach e Hunter (2012), Vygotsky (1998), Buss (2010), 

entre outros que servirão de apoio à análise dos dados coletados, as nossas discussões e 

considerações finais.  

Para uma melhor ilustração e dinamicidade representamos os dados através de 

quadros, gráficos e fluxograma nas páginas (85-87; 89, 91, 93, 95, 102), utilizando a 

ferramenta do Excel (2010) para construção dos gráficos e Power point (2010) para 

elaboração dos fluxogramas.  

A dinâmica de análise da pesquisa ocorreu à medida que foi acontecendo os fatos 

como descreve o infográfico da metodologia já descrito na página 71. Por se tratar de uma 

pesquisa qualitativa de cunho exploratória e descritiva, a análise dos dados buscou extrair 

todas as informações de natureza, pedagógico, social e científico. 

 Assim, buscou-se verificar a concepção dos participantes ao introduzir uma nova 

forma de abordar conteúdos didáticos utilizando recursos que costumeiramente já são 

utilizados por eles, com um novo olhar de ver os games, como um “aliado” para o processo de 

aprendizagem dos alunos.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos nessa pesquisa foram divididos em três momentos: Avalição 

diagnóstica a partir dos questionários aplicados aos alunos, Pré-game; Análise da aplicação do 

game “Contra Dengue”; Finalizando com uma avaliação somativa através dos questionários 

Pós-games.  

Apresentamos a seguir o perfil das turmas do nosso público alvo e suas respectivas 

escolas a fim de situarmos o leitor quanto aos trabalhos que vem sendo desenvolvido nas 

escolas. 

 

5.1 Perfil do público alvo  

 

A pesquisa ocorreu na cidade de Fagundes no Estado da Paraíba nas Escolas públicas 

E1 e E2 situadas na zona urbana. O período de execução foi entre os meses de Março a 

Outubro de 2016 nas turmas de primeiro ciclo das séries finais do ensino fundamental (7º 

Ano). Participaram da pesquisa 44 alunos, sendo 19 alunos na E1 e 25 alunos da E2. Destes, 

(60%) do gênero masculino e apenas (40%) do gênero feminino. No propósito de tornar a 

discussão mais compreensiva e dinâmica, optamos em apresentar o perfil dos alunos 

separadamente, descritos no (Gráfico 1) a seguir.   

 

Gráfico 1 - Faixa etária e número de participantes da escola E1 

 

Fonte: SOUSA, Claudia Niedes da Silva, 2017 
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Na E1 o número de participantes foram 19 alunos correspondentes à turma do 7º ano 

no período diurno. Como pode ser observado foram 13 (68%) meninos e 6 (32%) meninas, 

apresentando faixa etária entre 11 e 15 anos de idade. 

 Ao ser questionado quanto à localização de sua habitação, todos os alunos 

responderam ser da zona urbana da cidade. Durante as conversas constatou-se também, que 

grande parte dos alunos é de origem bem humilde, porém, quanto questionados quanto ao uso 

de recursos tecnológicos para estudar, relataram utilizar primeiramente o celular (70%), em 

seguida computador (20%) e Tablet (10%). Alguns revelarão não ter acesso à internet em 

casa, mas dispunha de acesso gratuito ao Wifi da praça pública da cidade, da casa dos 

vizinhos e pontos comerciais. 

 Após a análise do perfil dos alunos realizada durante a pesquisa de campo, partimos 

em busca de verificar a prática das professoras quanto à divulgação e conscientização sobre o 

A. aegypti com suas respectivas turmas. A partir da observação direta na turma da escola E1, 

nos deparamos com cartazes afixados na parede mostrando o mosquito A. aegypti e seu ciclo 

de vida (ovo, larva, pupa e mosquito adulto) conforme (Figura 21). Em seguida, outro cartaz 

ilustrando as principais medidas para eliminar os focos de criadouros de larva do A. aegypti 

de acordo com (Figura 22).  

 

     Figura 21 - Cartaz ciclo de vida do A. aegypti               Figura 22 - Cartaz criadouros de larvas do A. aegypti 

                       

          Fonte: Confecção dos alunos da E1                                 Fonte: Confecção dos alunos da E1 

 

Além do lúdico com a produção dos cartazes, a professora da E1 também relatou 

trabalhar músicas e vídeos em sala de aula a fim de trazer uma reflexão quanto à importância 

de se proteger contra o A. aegypti. A partir dessa investigação percebeu-se que a turma do 7º 

ano estava bem engajada nesse propósito, porém, não fazia uso algum de Software para 

contribuir com a temática. 
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Aqui cabe comentar sobre a importância de inserir a tecnologia digital ao currículo 

escolar, tendo em vista que a popularização dos recursos digitais é uma constante no cotidiano 

das pessoas é fundamental que a escola em meio a essa conjuntura digital permita e dê 

condições para que essa cultura seja algo mais presente na sala de aula. Nessa perspectiva é 

necessário aderir a novas metodologias já que estamos trabalhando com jovens de uma nova 

geração que faz uso e domina perfeitamente tais recursos, logo, a utilização de Softwares 

educativos e jogos digitais é uma ótima estratégia de aprendizagem que associa o lúdico ao 

processo educacional. 

A esse respeito Lévy (1993), complementa “quanto mais ativamente uma pessoa 

participar da aquisição de um conhecimento, mais ela irá integrar e ter aquilo que aprendeu”. 

Por tanto, trabalhar com os jogos no contexto escolar permite aos alunos participar de forma 

ativa e interativa, associado às atividades escolares com o compromisso social ao abordar o 

combate ao A. aegypti.  

A segunda turma amostral foram os alunos do ensino fundamental (7º Ano) da escola 

E2. Os participantes da E2 são do período vespertino, o qual contempla alunos não só da zona 

urbana, como também, alunos da zona rural. Participaram da pesquisa 25 alunos entre 10 e 15 

anos, resultando em 15 (60%) meninos e 10 (40%) meninas conforme (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2  Faixa etária e número de participantes da escola E2 

 
                                Fonte: SOUSA, Claudia Niedes da Silva, 2017 
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diariamente, quanto à prevenção, (não deixar acumular água parada, usar repelente e roupas 

compridas etc...) e tratamento. Logo, diante do surto de Chikungunya que a cidade vinha 

enfrentando a nossa visita deixou a turma muito entusiasmada com a proposta de trabalhar o 

combate ao A. aegypit através dos games. 

Embora ambas as turmas estivessem abordando a temática do combate ao A. aegypti, 

ao analisar os questionários dos alunos quanto aos conhecimentos prévios sobre o do A. 

aegypit, verificou-se que ainda havia muitas dúvidas a ser esclarecidas. A seguir 

apresentaremos os resultados dos questionários comparando o desempenho dos participantes 

das duas escolas (E1 e E2) antes da interversão do Game. 

 

5.2 Avaliação Diagnóstica Pré-game 

 

A análise dos questionários foram divididas em dois blocos. O primeiro corresponde 

apenas às questões relacionadas ao mosquito A. aegypti, o segundo investiga quanto aos 

recursos tecnológicos utilizados em sala de aula pelos participantes da pesquisa.  

Antes de apresentarmos a análise das respostas, expomos a seguir algumas 

informações indispensáveis para compreensão dos resultados.  

Assim, Com exceção da primeira questão sobre o A. aegypti, todas as demais, 

trouxeram mais de duas opções de respostas. Contudo, para uma discussão mais clara, 

optamos em abordar apenas as respostas de maior frequência, entretanto, não deixando de 

considerar a importâncias das demais respostas, (essas serão comentadas quando for 

necessárias), por isso, trazemos no (Apêndice E) um quadro comparativo com todas as 

respostas dos questionários de ambas as escolas (E1 e E2) antes e após a intervenção dos 

games. 

Abordaremos a seguir, as questões quanto ao gênero do mosquito, forma de 

transmissão e tratamento adequado das arboviroses, todas as questões estão relacionadas ao 

primeiro bloco como descrito anteriormente. A primeira questão trouxe a seguinte pergunta 

com duas opções de respostas: “O mosquito Aedes aegypti que pica o homem é?:” “macho” 

ou “fêmia”. Essas e demais respostas serão apresentadas no (Gráfico 3) sobre a avaliação 

diagnóstica Pré-game a seguir. 
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Gráfico 3- Avaliação diagnóstica Pré-game 

 
*De acordo com Varela (2011) o tratamento adequado é: tomar bastante líquido, 

tylenol, dipirona e repouso. Fonte: SOUSA, Claudia Niedes da Silva, 2017 

 

 

Na escola E1 (73,69%) respondeu que o transmissor é a fêmia, porém ainda possui 

(26,31%) que diz ser transmitido pelo macho. Na Escola E2 os alunos tiveram um melhor 

desempenho (80%) responderam ser a fêmia o mosquito transmissor das doenças, porém 

ainda existe um número de (20%) que acha ser através do mosquito macho,  

A esse respeito quando retomamos as informações transmitidas pela Agência Fio Cruz 

(2016, p.25) abordada no referencial teórico dessa investigação, constatou que apenas a fêmea 

se alimenta de sangue, devido aos palpos (estrutura do aparelho inoculador) serem mais curtos 

adaptados a hematófaga (habito de se alimentar com sangue), diferente dos machos que 

possuem os palpos mais longos adaptados a se alimentar apenas de seiva e néctar. A ingestão 

de sangue garante a fonte de proteína para maturação dos ovos da fêmea para posteriori ser 

lançados no ambiente. Logo, essas informações desmistifica a concepção que o mosquito 

macho também possa transmitir o vírus para os seres humanos. 

No que diz respeito à forma de transmissão das arboviroses, foi feita a seguinte 

questão: “Uma pessoa infectada pode passar a doença para outra através de?”. Como opção de 

respostas essa questão trouxe as alternativas a seguir: “água contaminada”, “alimento 

contaminado”, “uso de objetos pessoais da pessoa doente”, por fim, “o mosquito pica o 

doente e passa para a pessoa sadia”. 

Para os alunos da E1 42% acreditam que as doenças são causadas pela água 

contaminada, enquanto na E2 56% dos alunos relataram ser através da picada do mosquito 

contaminado (ver no Gráfico 3). Os dados da E1 se assemelham ao trabalho de Silva. et. al. 
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(2008) que revelou 53% das respostas envolvendo água como principal forma de transmissão 

da dengue. Talvez essa resposta tenha sido associada ao acúmulo de água parada como 

possível local de criadouro para o desenvolvimento dos mosquitos como aborda Rodrigues 

(2013). 

Nessa questão a E2 respondeu corretamente, pois de acordo com Moreira (2015), 

quando o vírus da dengue circulante no sangue de uma pessoa infectada é ingerido pela fêmea 

do mosquito durante o repasto, o vírus infecta o mosquito e após um período de 8 a 12 dias de 

incubação, pode ser transmitido para outras pessoas durante futuros repastos. Além da picada 

do mosquito existe também a via transplacentária sendo essa a principal via de contaminação 

do feto causando microcefalia em filhos de mães afetadas pelo vírus da Zika. 

A relação entre microcefalia e zika foi aceita pelo Ministério da Saúde em Novembro 

de 2016, mas desde 2015 que a Dr.ª Adriana Melo (Médica pediatra da Maternidade Eupídio 

de Almeida em Campina Grande na Paraíba), já havia iniciado seus estudos como 

pesquisadora pioneira associando o nascimento de bebês com microcefalia às mães que 

haviam contraído zika no primeiro trimestre de gestação. Os resultados dos exames 

confirmarão que una criança apresentava atrofia cerebral e calcificação na matéria branca no 

lobo frontal. Já na outra criança, tinha os hemisférios do cérebro assimétricos e catarata nos 

dois olhos, sequelas deixadas pela contaminação do vírus da zika através da via 

transplacentária (MELO, 2015) 

Um dado bastante relevante analisado nos questionários mesmo que não tenha 

apresentado uma porcentagem tão elevada, mas cabem alguns comentários, trata-se sobre a 

concepção equivocada de alguns alunos pensarem que a transmissão das arboviroses também 

ocorre por meio do uso dos objetos pessoais contaminados. A esse respeito a E1 apresentou 

um valor de 36,85%, por sua vez a E2 apresentou um valor de 24%. Tais resultados, porém, 

podem está relacionados ao fato das arboviroses ter afetado famílias inteiras na mesma 

residência e o compartilhar dos objetos da pessoa moribunda tenha causado a enfermidade nos 

demais membros da família, (houve casos em que a família inteira foi afetada até 6 pessoas), 

como já foi descrito sobre a realidade de Fagundes-PB (Ver  p.38).  

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, no período de Janeiro à 

Outubro de 2016, a população de Fagundes foi gravemente afetada pelo A. aegypti, a 

Vigilância Epidemiológica do município registrou 503 casos suspeitos de Chikungunya e 20 

casos de Dengue (Anexo A). No mesmo período a frequência de alunos diminuiu nas escolas 

registrando 94 atestados médicos com suspeita de Chikungunya, afastando os alunos de suas 

atividades escolares entre três e cinco dias, interrompendo o curso normal das aulas. 
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Esta associação de compartilhamento por objetos pessoais à transmissão das 

arboviroses se torna bem compreensivas tendo em vista que são doenças novas (Chikungunya 

e Zika), porém, é importante que essa ideia seja desconstruída para que o aluno não continue 

propagando essa concepção equivocada.  

Partindo para o ponto sintomatologia das arboviroses causadas pelos A. aegypti houve 

uma grande confusão entre os participantes. Ao questionar: “Qual doença correspondem tais 

sintomas: Dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na 

pele, coceira e vermelhidão nos olhos?”, a questão trouxe três alternativas: “Dengue”, 

“Chikungunya” e “Zika”. As respostas podem ser observadas no (Gráfico 4) a seguir.  

 

            Gráfico 4 - Respostas da enquete sintomas das arboviroses Pré-game 

 
Fonte: SOUSA, Claudia Niedes da Silva, 2017 

 

Nessa questão, os alunos apresentaram grande dificuldade em identificar de qual 

arboviroses a questão abordava, devido à semelhança das sintomatologias entre elas. 

A resposta correta para essa questão é a arbovirose Zika, tendo em vista que a febre 

baixa e vermelhidão nos olhos são características que a diferencia das demais, logo, os alunos 

da escola E2 obteve um melhor desempenho nos resultados 44%. Os alunos da E1 apostaram 

ser sintomas de Chikungunya e Dengue, porém, não levaram em consideração que as dores 

nas articulações que a questão trazia eram leves a qual diferem na Chikungunya, nessa as 

dores nas articulações são muito intensas, enquanto na Dengue, as dores musculares, nas 

juntas e atrás dos olhos diferência das demais e não estavam presentes na questão. As 

diferenças entre as arboviroses podem ser conferidas na Tabela -1 de sintomas presente na 

página 21 dessa pesquisa fornecida pela Agência Fio Cruz em 2016. 
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A esse respeito Donalisio  & Freitas (2015) falando quanto a classificação das viroses 

explica que a Dengue e o Zika vírus são da mesma família flaviviridae, enquanto a 

Chikungunya pertence a família togaviridae, por isso os sintomas das arboviroses são bem 

parecido, o que irá mudar é a intensidade de cada sintoma. 

Finalizando as questões sobre as arboviroses transmitidas pelo A. aegypti foi 

questionado: “Qual é o tratamento da Dengue”? As opções de respostas foram: “Tomar 

aspirina”, “antibiótico”, “bastante líquido, tylenol, dipirona e repouso” ou “não sabe”. 

Os resultados demostraram (ver no Gráfico 01), que 72% dos alunos da E2 possuem 

mais conhecimento quanto ao tratamento correto da dengue (tomar bastante líquido, tylenol, 

dipirona e repouso) que os alunos da E1 com 52,63% dos resultados. A esse respeito Varella 

(2011) reforça a importância de tomar muito líquido, por que além dos sintomas que as 

demais arboviroses apresentam em comum, já visto anteriormente, a dengue também causa 

náusea e vômito. Logo, o aumento da ingesta hídrica (seja via oral ou endovenosa) serve para 

evitar a desidratação que associados aos antitérmicos e analgésicos podem aliviar os sintomas. 

Diante do exposto, verificamos que análise dos questionários Pré-game, permitiu 

identificar os saberes a cerca da temática trazidos de casa, essas são informações aprendidas 

fora da escola, ou seja, são informações adquiridas  na comunidade através das visitas do 

Agente Comunitário de Saúde, distribuição de folders, redes sociais, mídias entre outros. 

Essas informações são adquiridas pelo senso comum, o qual Ausubel conceitua como sendo 

conhecimentos prévios. 

 Para Ausubel (1968, p.33), “o fator isolado que mais influencia a aprendizagem é 

aquilo que o aluno já sabe” tal princípio influencia uma aprendizagem significativa. O autor 

ao tratar sobre a aprendizagem significativa conceitua essa, como sendo: “um processo por 

meio do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante 

da estrutura de conhecimentos do indivíduo, são conceitos subsunçores presentes na estrutura 

cognitiva do indivíduo” (AUSUBEL, 1968, p.35). 

Ou seja, todos os participantes já conheciam o A. aegypti e tinham ideia dos danos que 

ele pode causa no ser humano, porém, os alunos ainda não haviam sido trabalhados numa 

perspectiva científica, questionando e esclarecendo suas dúvidas, logo, foi a partir dos seus 

conhecimentos prévios que direcionamos todo o percurso da pesquisa. 

Nesse segundo bloco de questões, trataremos sobre os recursos tecnológicos utilizados 

pelos alunos. Quando questionado: “Você utiliza recurso tecnológico digital para estudar? 

Quais? As opções de respostas foram: “Computador”, “Celular”, “Tablet”. Observar respostas 

no (Gráfico 5) a seguir. 
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             Gráfico 5 - Recursos tecnológicos utilizado pelos alunos da E1 e E2 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

O celular apareceu em maior destaque por esse ser um dispositivo mais acessível aos 

alunos, além do custo ser inferior se comparado aos outros dispositivos. Outro fator 

importante que merece comentar está relacionado ao acesso à internet, grande parte dos 

alunos declara não ter acesso à “rede” em suas residências nem possuem internet móvel, 

porém esse fato não impede de está conectado, tendo em vista que a disponibilidade de 

internet gratuita via Wifi nos locais público facilita a conectividade dos alunos. 

Quando comparado nossos resultados a outras pesquisas, E1 e E2 mostraram 

resultados mais expressivos que o Trabalho de Correia et.al. (2016), o qual apresentou apenas 

55% dos alunos utilizando o celular para realização de tarefas escolares. A esse respeito 

quanto ao uso dos celulares na educação tecemos aqui alguns comentários quanto às 

recomendações da UNESCO, quanto à aprendizagem com celular. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 

UNESCO
10

, ver com bons olhos e incentiva o uso dos celulares em sala de aula, para isso em 

2014, foi lançado um guia de informações para os professores na perspectiva de capacitá-los 

para uma aprendizagem móvel, tendo em vista que ainda há muita resistência nos mesmos em 

utilizar esse recurso. Infelizmente, a sala de aula ainda é o lugar de desligar os celulares, tais 

atitudes fazem com que muitas oportunidades educacionais sejam frustradas, principalmente 

aos alunos de ensino médio, época indispensável para se preparar para o ENEM.  

Quanto ao uso do comparado a E2 se destacou por apresentar um resultado superior a 

E1, esse dado traz um apontamento que cabe discutirmos. Tendo em vista que o custo desse 

recurso seja maior que os demais dispositivos, nos leva a fazer inferências que os alunos da 

E2, possuem um poder aquisitivo maior que os alunos da E1. Isto se justifica pelo fato de 

                                                             
10 Fonte: http://unesdoc.unesco.org/imagens/0022/002277/227770por.pdf 
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aparelhos como computadores e notebooks ainda não serem acessíveis a todos em virtude de 

preços elevados, é o que constatam os dados da pesquisa do Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br)11. 

Durante a pesquisa de campo verificamos que há computadores em ótimo estado para 

serem utilizados, entretanto, os professores não fazem uso por medo dos alunos danificarem 

os equipamentos, como também por não ter objetivo definido para utilizá-los.  

Na escola E2, apenas o professor de Física faz uso dos recursos disponíveis no 

laboratório de informática, o mesmo utiliza alguns programas já instalados na máquina para 

trabalhar conteúdos de Física, além disso, ele também trabalha com os kits de robótica. 

Exceto este professor, ninguém mais utiliza os Notebooks do laboratório de informática, o que 

acaba restringindo o conhecimento apenas para a área da Física. 

Na escola E1, não há nenhum professor que trabalhe com os computadores na sala de 

informática, sendo essa às vezes, utilizada apenas como sala de vídeo. Desse modo, não basta 

apenas equipar as escolas com laboratórios de informática sem levar em consideração a 

necessidade de formação de professores preparados para lidar com esse tipo de tecnologia. 

A próxima questão sobre tecnologia contemplou uma questão semiaberta no intuito de 

conhecer a opinião dos alunos sobre os jogos eletrônicos. Quando questionados: “Você gosta 

de jogos eletrônicos? Caso a resposta seja “Sim”, cite quais”. As respostas foram 

surpreendentes ao levar em consideração a diversidade de jogos que os alunos conhecem.  

Na escola E1 o interesse foi bem maior (89,47%) responderam sim, enquanto na 

escola E2 o resultado foi um pouco menor, mas (64%) também responderam sim. Esse 

resultado está ligado diretamente ao número de meninos presentes na pesquisa, tendo em vista 

que estes são maioria em ambas as turmas (7º Ano), como também são eles quem joga com 

maior frequência seja em casa, nas LAN Houses
12

 ou nos celulares como afirma Moita (2004), 

embora esses espaços sejam mais frequentados por meninos, nos últimos tempos o público 

feminino também tem frequentado representando 13% do público. Com as respostas dos 

alunos criamos um Ranking dos jogos mais citados descritos no (Quadro 1) a seguir. 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Fonte: http://www.cetic.br/tics/usuarios/2013/total-brasil/A9/ 
12 LAN House: estabelecimento comercial onde os usuários podem pagar pelo acesso à Internet. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/LAN_house 

http://www.cetic.br/tics/usuarios/2013/total-brasil/A9/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/LAN_house
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Quadro 1 - Ranking dos jogos mais citados na pesquisa 
 

      E1 Nº 

Alunos 

E2 Nº 

Alunos 

Ranking 

5 + 

1 GTA, 4 Corrida de carro 5 GTA  

2 Futebol 2 GTA 3 Corrida de Carro 

3 Corrida de carro 2 Futebol 3 Futebol  

4 Jogo de zumbi 1 Minecraft 2 Minecraft 

5 O pou 1 Call of Duty 2 Call of Duty 

6 Deus da guerra 1 Fruit Ninja 2  

7 Suburbia 1 Corrida de Moto 2  

8 Criminal case 1 Banana Kong 1  

9 Velange life 1 Medalha de honra 1  

10 Minecraft 1 God of  war 1  

                                   Fonte: SOUSA, Claudia Niedes da Silva, 2017 
 

Dos dez jogos citados pelos alunos das duas escolas, cinco obtiveram mais destaque: 

GTA, Corrida de carro, Futebol, Minecraft e Call of Dutty todos citados por meninos. Esses 

dados corroboram com os dados da pesquisa de Moita (2006), que revelam serem os meninos 

quem jogam com maior frequência. 

 

 Isso se da devido os games trazer em suas narrativas, histórias que fazem 

com que os meninos possam provar sua masculinidade, em se assumir como 

“dono do poder”, enquanto a figura feminina aprece com maior frequência 

como a mocinha que precisa ser resgatada pelo herói ou realizando os 

trabalhos domésticos (MOITA, 2006 p.31). 

 

Nossos dados corroboram com os estudos de Moita (2006), pois ao analisar a narrativa 

dos games citados pelos alunos, podemos identificar claramente a opinião dos participantes ao 

citar tais games. O público masculino em busca de “desafios”, “do poder”, “o herói” que 

busca explorar novos mundo e desafios, são características identificadas justamente nos 

games (GTA, Minecraft e Call of Duty). Enquanto parte do público feminino revelou gostar 

dos games em que o avatar realiza as atividades domesticas diárias como exemplo os games 

(Pou e Suburbia). 

No entretanto, os games citados anteriormente, não foram unânimes entre o público 

feminino, esse senário vem passando por mudanças, tendo em vista que, meninas também 

gostam de jogos de estratégia. No Ranking dos cinco games mais citados, o público feminino 
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citou GTA e Minecraft, as meninas revelaram ter afinidade por esses games por se tratar de 

jogos que estimulam a criatividade.  

Os dados da pesquisa corroboram com o trabalho de Dias e Rosalen (2014), que ao 

tratar sobre gênero, embora ainda em menor número que os meninos, verificou-se que 

algumas meninas tinham melhores habilidades no jogo Minecraft. A pesquisa ainda revelou 

que a quantidade de meninas que gostam de jogar Minecraft foi bastante significativa, essas 

são consideradas gamers (jogadoras) fiéis e usuárias premium, sabendo diversos legs e cheats 

(conhecidos como trapaças para adiantar ou tornar o jogo mais fácil). 

A crescente aproximação do gênero feminino dos jogos é um ponto positivo para o 

desenvolvimento de raciocínio lógico que pode ajudar em outras disciplinas da área exata, e 

assim, talvez, até aproximando o gênero feminino de profissões como desenvolvimento de 

jogos, tecnologia informática e engenharia afirmam (DIAS; ROSALEN, 2014). 

Para concluir a avaliação diagnóstica da pesquisa, quando questionado: “Você já 

utilizou jogos para aprender conteúdos curriculares voltados para o ensino de ciências? Caso a 

resposta seja “Sim”, cite quais”. Para essa pergunta a maioria respondeu “Não”, além de não 

ter conhecimento de games com esse fim, Na escola E1 o resultado foi de (78,95%) não ter 

utilizado, já na escola E2 (72%) também nunca utilizou. No entanto, alguns alunos já haviam 

utilizado tais jogos, a escola E1 com um percentual de (21,05%), e a escola E2 com (28%). 

Na ocasião, os games utilizados por esses alunos, foram justamente games sobre o Aedes 

aegypti. 

Ainda, quando questionado: “Têm interesse em conhecer alguns sites para aprender 

conteúdos de ciências através de jogos?”. A maioria respondeu positivamente em ambas as 

escolas E1 (95%) e E2 (88%). As respostas revelam que os alunos estão abertos a novas 

estratégias de ensino, essa aceitação otimiza e da ânimo para melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Considerando essa nova geração de alunos que já nasceram em um ambiente muito 

rico em tecnologia digital, pesquisadores como Prensk (2012) e Mcgonigal (2012), acredita 

que o uso dos games no processo educacional pode substituir o modelo tradicional de ensino-

aprendizagem. Logo, o uso dos games está sendo considerado como uma nova tendência de 

modelo educacional para os próximos anos. 

Com o objetivo de tornar os games em mecanismos de aprendizagem, várias empresas 

vêm desenvolvendo e distribuindo de forma gratuita para o público em geral. Por isso, ao 

término da aplicação dos questionários, ao observar o interesse dos alunos em conhecer os 

sites de jogos com conteúdo de ciências, decidimos apresentar aos alunos alguns sites a 
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exemplo do Portal Ludo Educativo, criado pela Equipe Aptor Software, que trazem atividades 

Gamificadas que permitem aos alunos uma aprendizagem prazerosa contemplando todas as 

áreas de conhecimento.  

Também apresentamos outros sites a exemplo do RIVED – Programa da Secretaria de 

Educação a Distância – SEED, com conteúdo que estimulam o raciocínio e o pensamento 

crítico dos estudantes, os quais além de games, também trazem atividades multimídia 

interativa e simulações que desperta a curiosidade dos alunos.  

Finalizando com o site Escola Kids, que traz conteúdo para crianças de ensino 

fundamental em diversas áreas inclusive ciências, e foi justamente esse site que hospedou o 

game “Contra Dengue”, utilizado nessa pesquisa. 

Se os participantes já estavam eufóricos por se tratar de uma aula diferente utilizando 

os games, após a apresentação dos sites descritos acima, sabendo que iriam para o laboratório 

de informática “jogar” ficaram ainda mais ansiosos corroborando com o que Mcgonigal 

(2012) define como “fiero” que traduz um sentimento de felicidade plena e diversão. 

 

5.3 Aplicação do game “Contra Dengue”  

 

 Como já descrito na metodologia, durante o segundo encontro com os alunos de ambas 

as escolas E1(em Março de 2016) e E2 (em Abril de 2016), a parte prática da Pesquisa 

ocorreu no Telecentro localizado nas dependências da Secretaria de Educação do Município.  

 O entusiasmo e participação das práticas foi algo muito prazeroso, não só para os 

alunos, como também para as professoras responsáveis pelas turmas. Durante toda prática foi 

possível observar a interação entre os alunos, princípios estes, que corroboram com Gee 

(2004). Nesse contexto, a interação ocorre tanto no ambiente (jogador-jogador), como entre a 

máquina e o homem (jogador-game), como também com conteúdo (jogador- A. aegypti). 

Toda essa interação culminou em uma aprendizagem colaborativa como propões Santa Rosa, 

(2006). 

 Além da interação, outro fato observado que muito chamou a atenção, diz respeito às 

emoções, um dos elementos de gamificação que traz na dinâmica dos games proposto por 

Werbach e Hunter (2012), no final de cada partida, ao sair à pontuação alcançada por cada 

jogador (como eles estavam devidos em duplas), comparavam seus desempenhos uns com os 

outros, o que gerava felicidade para alguns (por alcançar a maior pontuação), e uma frustação 

prazerosa para os outros (ao que alcançava uma pontuação menor). Esse sentimento no game, 

(frustação prazerosa), não é algo ruim, pelo contrário, desperta no jogador o desejo de jogar 
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uma nova partida, para alcanças pontuações cada vez melhores, corroborando com os 

princípios de um bom videogame proposto por Gee, (2004). 

 Essas emoções citadas acima, só podem ser perceptíveis devido a outro elemento de 

gamificação relacionado à dinâmica dos games também proposto por Werbach e Hunter 

(2012), que está relacionado ao feedback das respostas. Quando o jogador passa de fase, 

aparece uma tela parabenizando-o pela conquista, mostra a pontuação alcançada até o 

momento, além de mostrar as vidas disponíveis (corações) e a carga de inseticida que o 

jogador levará para a próxima fase para matar o A. aegypti. Todos esses elementos descritos 

fazem parte do que o GDD (Game Desing Document) que chama de recursos de interação dos 

níveis, os quais são utilizados para tornar o game mais atrativo e dinâmico. 

 O feedback do game, fez com que os jogadores fizessem uma autoavaliação do seu 

desempenho, ou seja, no game “Contra Dengue”, os jogadores (alunos) ao atingir uma 

pontuação baixa, precisou rever todos os focos de dengue que ainda não havia sido eliminado, 

verificava se ainda havia mosquitos sobrevoando as ruas da cidade e só assim ele poderia 

avançar de nível e poderia alcançar bons resultados. 

 

5.4 Acesso ao Blog “Aedes na Rede”  

  

 Todo o conteúdo do Blog “Aedes na Rede” foi direcionado para atender as necessidades 

dos participantes quanto à temática, além de servir como instrumento na interação entre os 

participantes e a pesquisadora. A seguir, fluxograma de acesso ao game “Contra Dengue” 

apresentado na (Figura 23). 

 

Figura 23 - Fluxograma de acesso ao game 

 
Fonte: SOUSA, Claudia Niedes da Silva, 2017 
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No mês de Março, o blog obteve uma marca de 184 visitas, esse corresponde ao 

período de aplicação dos games na escola E1. Por conseguinte, no mês de Abril, a frequência 

no blog foi um pouco menor, 59 visitas apenas, período em que ocorreu a pesquisa na E2 ver 

(Gráfico 6).  

 

Gráfico 6 - Número de visitas ao Blog Aedes na Rede 

 

Fonte: http://claudianiedes.blogspot.com.br/ 

 

Esses dados inferem que os alunos da E1, mesmo com um número menor de 

participantes (n=19) desfrutaram bem mais do blog do que os participantes da E2 (n=25). Tais 

resultados também demostrou, como o número de participantes nas duas escolas foram 44 

alunos, e o número de visitas entre os meses de Março e Abril alcançaram 243 visitas. Com 

esses dados chegamos à conclusão que o blog foi visitado não apenas pelos participantes da 

pesquisa durante a aplicação do game, como também, foi visitado, em outros momentos pelos 

próprios alunos, ou outros internautas que se interessaram pelo conteúdo e pelos games. 

O “Aedes na rede” é um blog que atende as características de um edublogs como 

propõe Lara (2005), “são blogs que tem como principal objetivo apoiar o processo de ensino e 

aprendizagem em um contexto educativo”. Foram nessa perspectiva que o Aedes na Rede foi 

criado e utilizado como principal mediador entre os alunos e o game, os alunos e a 

pesquisadora, a pesquisadora e os internautas. 

Este nível de interação durante o processo de ensino e aprendizagem corrobora com 

Moresco e Behar (2006) quando os autores comentam que os blogs “oferecem um ótimo nível 

de interação com os alunos, por esses disponibilizarem espaços para que os leitores interajam 

com o autor por meio de mensagens instantâneas”. E foi essas mensagens instantâneas que 

http://claudianiedes.blogspot.com.br/
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nos permitiu avaliar a aceitação da nova proposta de trabalhar o combate ao A. aegypti, assim 

como, avaliar a aprendizagem dos alunos através dos games. 

 

5.4 Avaliação Somativa Prós-game 

 

Após a aplicação do game, retornamos em outro momento a sala de aula para aplicar o 

mesmo questionário do início da investigação, o objetivo versou em verificar a aprendizagem 

dos alunos após o game “Contra Dengue”. Na ocasião, questionamos a aceitação dos alunos 

quanto à experiência de utilizar um jogo para abordar o combate ao A.aegypti. A resposta foi 

unânime, - “Foi bom de mais professora, quando agente vai de novo?”.  

A fala dos alunos (participantes da E1 e E2) no faz regressar a nossa discursão inicial, 

quando tratamos sobre a necessidade dos professores repensarem sua prática, tendo em vista 

que a cultura escolar tradicional é bem diferente da cultura dos nativos digitais. A esse 

respeito Prensky (2001), afirma que os alunos de hoje são todos “nativos” da linguagem 

digital dos computadores, videogames e Internet. Logo, adquirir conteúdo deixará de ser a 

meta principal da educação, que dará maior ênfase ao que é significativo e relevante. 

Nesse contexto, as informações e o conhecimento que os alunos aprenderam jogando o 

game “Contra Dengue”, fez toda a diferença nas respostas dos questionários Pós-game. Assim 

como na avalição diagnóstica feita anteriormente, na Avaliação Somativa
13

 (que ocorre ao 

final da instrução com a finalidade de verificar a aprendizagem do aluno), faremos a análise 

dos resultados por blocos, primeiro (A.egypti) e segundo (recursos tecnológicos)  

Abordaremos a seguir, as questões quanto ao gênero do mosquito, forma de contaminação 

e tratamento adequado das arboviroses, todas as questões estão relacionadas ao primeiro bloco 

como descrito anteriormente. Quando questionados quanto ao o gênero do mosquito 

transmissor das arboviroses, com as opções: “fêmea” ou “macho”, apresentamos a seguir, essa 

e as demais respostas ilustradas no (Gráfico 7)  sobre a avaliação somativa Prós-game. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Fonte: http://www.educabrasil.com.br/avaliacao-somativa/ 
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Gráfico 7: Avaliação Somativa Pós-game 

 
*De acordo com Varela (2011) o tratamento adequado é: tomar bastante líquido, 

tylenol, dipirona e repouso. Fonte: SOUSA, Claudia Niedes da Silva, 2017. 

 

A resposta foi unânime em ambas as escolas - o mosquito fêmea, E1 (100%), E2 (100%). 

Resultado bastante satisfatório quando comparado ao questionário anterior (E1-73,69%), (E2- 

80%). Tendo em vista que apenas as fêmeas picam os humanos na busca por nutrientes como 

ferro, presente no sangue humano para gerar seus ovos. Segundo Brasil (2001), o intervalo 

entre a alimentação e a postura dos ovos ocorre em média três dias, uma vez a fêmia 

contaminada, fica contaminada por toda vida, tendo em vista, que o inseto adulto vive em 

média de 30 a 35 dias, o mesmo mosquito pode fazer inúmeras vítimas, já que a fêmea não se 

alimenta uma única vez, dando continuidade ao ciclo de vida do mosquito. 

A questão seguinte trata sobre a forma de contaminação, que em parte, já foi respondida 

na questão descrita anteriormente. Quando questionado: “Uma pessoa infectada pode passar a 

doença para outra através de? Opções de respostas: “Água contaminada”, “Alimento 

contaminado”, “Uso de objetos pessoais da pessoa doente” ou “O mosquito pica o doente e 

passa para outra pessoa”. 

Para essa questão a resposta correta foi à quarta alternativa, que aqui resumimos como 

“mosquito contaminado”, (ver no Gráfico 03). Na E1(63%) responderam corretamente, assim 

também como na E2 (92%), porém em ambas as escolas ainda restam dúvidas, pois alguns 

alunos ainda afirmam ser por meio da água contaminada e uso de objetos pessoais. 

A persistência na resposta “água contaminada” pode está relacionada à presença das 

larvas nos reservatórios de água. Tendo em vista que todos estão passando por uma séria crise 

hídrica, consequentimente, com o aumento de reservatórios nos domicílios para água de 
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consumo, os riscos de transmissão irá aumentar, por que estes servirem de criadouros para o 

mosquito.  

 No entanto, Segundo Varejão et. al. (2005), aponta não ser apenas o acúmulo de água 

armazenada nos reservatórios que tem causado preocupação. Hábitos novos foram detectados 

em A. aegypti para possível reprodução em reservatório de água rica em matéria orgânica. 

Apesar da baixa taxa de viabilidade larval o A. aegypti tem capacidade de se desenvolver 

esgoto doméstico bruto. Logo, a água poluída de esgoto também passou a ser foco de 

criadouro, que além de abrigar os ovos do mosquito Culex (conhecido popularmente como, 

pernilongo ou muriçoca), também passou ser hábitat do A. aegypti.   

 Ainda nesse contexto, um dado novo surgiu em 2016, quando a pesquisadora Dr.ª 

Constância Ayres do Departamento de Entomologia da Fundação Osvaldo Cruz de 

Pernambuco fez um pronunciamento a 68ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC). Na ocasião, a Dr.ª Constância revelou que seria o pernilongo comum o 

principal transmissor da Zika e não o Aedes.. 

Segundo Ayres (2016), em suas pesquisas quando comparado à taxa viral de ambas as 

espécies, o Culex apresentou a mesma carga viral que A. aegypti, afirmando por tanto, que 

ambos são transmissores do virus zika. Porém, como no Brasil a quantidade do Culex é em 

torno de 20 vezes mais abundante e fez desse, o principal transmissor do vírus Zika em 

Pernambuco.  

O acesso a essas informações (água poluída de esgoto e o mosquito Culex) nos fez 

compreender a um fato ocorrido na Cidade de Fagundes durante o mês de Março de 2016. 

Nesse período, a Secretaria de Infraestrutura da cidade passou a pavimentar algumas ruas que 

apresentavam esgoto a céu aberto. Na ocasião, foi observado que uma das minhas ruas, (área 

de abrangência como Agente de Saúde) apresentou um maior número de casos de pessoas 

com suspeita de Zika e Chikungunya.  

Durante as visitas domiciliares, ao questionar como estava sendo o cuidado com as 

águas dos reservatórios, além de fazer as vistorias realizadas nos domicílios, no discurso dos 

moradores daquela região me deparei com um dado novo. Todos os moradores relataram que 

no momento em que os funcionários da obra da pavimentação soterraram o esgoto por onde 

escoava a água, os mosquitos que estavam abrigados nos esgotos, bem como nas plantas que 

ficam a margem do esgoto, voaram para dentro dos domicílios em busca de abrigo.  

Após o ocorrido, o número de notificações de suspeita de Chikungunya aumentou, 

afetando todos os moradores da rua em questão, houve casos em que a famílias inteiras foi 

notificada.  
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O fato descrito acima foi uma experiência de trabalho vivenciada na comunidade 

como Agente de Saúde. Não estamos aqui afirmando ou negando nada, para resultados 

específicos seria necessário exames sorológicos e laboratoriais que constatassem o 

diagnóstico, porém, estamos fazendo apenas associações das informações divulgadas quanto 

ao mosquito Culex e esgoto, já que segundo a OMS o saneamento básico faz parte de um dos 

requisitos dos DSS indispensável para uma população saldável. Logo, a falta deste, além de 

aumentar a proliferação dos mosquitos, também traz graves consequências na saúde da 

população quanto às doenças parasitárias. 

Outra forma de transmissão das arboviroses cogitadas pelos alunos da E1(10%) como 

opção correta, que na questão aparece “Uso de objetos pessoais da pessoa doente” a qual 

resumimos em (objetos contaminados no Gráfico 03). Retornaremos aqui a discussão iniciada 

na análise do questionário Pré-game. Durante nossas visitas domiciliares constamos que em 

alguns domicílios quando havia pessoas afetadas com a Chikungunya, constatou-se que, 

algumas pessoas sadias tentavam manter distância do moribundo acreditando ser uma doença 

“trazida pelo tempo”, houve algumas pessoas que chegaram a questionar, “será que essa 

doença é transmitida pelo mosquito mesmo?”. Com tudo, é aceitável que ainda existam 

dúvidas quanto à contaminação por objetos pessoais, isso mostra, o quanto ainda precisa se 

avançar na divulgação esclarecendo questões como esta para conhecimento de todos. 

Ao tratar sobre a questão que trouxe os sintomas da (Zika) que gerou muitas dúvidas 

na análise Pré-game. Após a intervenção dos games, quando questionado: “Dor de cabeça, 

febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão 

nos olhos, podem ser sintomas de?” O (Gráfico 8) trouxe as respostas a seguir. 

 

              Gráfico 8 - Respostas da enquete sintomas das arboviroses Pós-games 

 

Fonte: SOUSA, Claudia Niedes da Silva, 2017 
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Após a intervenção dos games os resultados considerando os sintomas da Zika 

melhoraram consideradamente. Na E1 que antes apresentava apenas 15,8%, evoluiu para 

78%. O mesmo ocorreu com a E2, que inicialmente apresentou apenas 44%, após o game 

chegou a marca de 92%.  

Apesar de todo esclarecimento apresentado aos alunos diferenciando os sintomas de 

cada arbovirose, foi possível observar que a Chikungunya novamente foi citada. Contudo, 

esse fato também é bastante relevante, pois até mesmo entre os profissionais da saúde às 

vezes apresentam dúvidas sendo indicado ao paciente exames sorológicos específicos para 

identificar de qual arbovirose esta sendo investigada devido a semelhança dos sintomas.  

Os exames laboratoriais mais específicos para o diagnóstico da infecção pelo vírus 

Zika é a identificação do RNA viral no sangue do paciente (STATES, 2015). A reação da 

cadeia de polimerase da transcriptase reversa (RT-PCR) é a técnica de referência para o 

diagnóstico do ZIKV, tanto na fase de incubação, quanto na fase de latência do vírus, sendo 

ideal realizar o exame no 4° dia do aparecimento dos sintomas conforme explica Ioos (2014). 

Na questão que tratou sobre: Qual o tratamento adequado da Dengue? A opção (tomar 

bastante líquido, tylenol, dipirona e repouso) foi à alternativa mais indicada e correta na 

investigação (ver no Gráfico 03). 

Após a intervenção do game a E1 se obteve um resultado bem considerável, o que 

antes correspondia a apenas 52,63% dos resultados, passou a alcançar resultados mais 

expressivos de (84,2%).  Na E2, os resultados Pós-games chegou a excelência, partiu de 72% 

das alternativas corretas para (100%) dos resultados corroborando com Varella (2011). Cabe 

aqui comentar, que esse tipo de tratamento só se aplica a Dengue clássica.  

No caso da Dengue hemorrágica o paciente sobre qualquer pretexto deve recorrer a 

automedicação, pois jamais devem usar antitérmicos que contenham ácido acetilsalicílico 

(AAS, Aspirina, melhoral etc.) ou qualquer anti-inflamatório que interferem no processo de 

coagulação do sangue, segundo Varella (2011). 

Uma medida tomada pelo Ministério da Saúde como forma de prevenção contra 

Dengue, tem sido a implantação da vacina Dengvaxia®, vacina contra os sorotipos da dengue 

1, 2, 3 e 4 (recombinante, atenuada) que possui registro concedido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) desde o fim de dezembro 2015, porém, não protege contra os 

vírus Chikungunya e Zika (TRIBUNA, 2016).  

Logo, para modificar a atual condição de saúde que o Brasil vem enfrentando antes as 

inúmeras epidemias causadas pelo A.aegypti, são necessárias medidas educativas junto à 

comunidade no setor onde elas vivem, trabalham e estudam, pois a melhor maneira de 
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prevenir as arboviroses é não deixar que o mosquito se desenvolva. Essa não é função apenas 

do Agentes Comunitários de Saúde, mas também, de todos professores, formadores de 

opiniões e alunos que são agentes multiplicadores que podem contribuir para sanar esse grave 

problema de saúde pública. 

No segundo bloco de questões da avaliação Pós-games, por apresentar o mesmo 

resultado da análise Pré-game quanto ao uso de recursos tecnológicos, utilização de jogos 

eletrônico como entretenimento e interesse dos participantes em conhecer os cites 

relacionados aos games, optamos em abordar apenas a questão que houve mudança.  

Quando questionado: “Você já utilizou jogos para aprender conteúdos curriculares 

voltados para o ensino de ciências? Caso a resposta seja “Sim”, cite quais”. Para essa pergunta 

o resultado “Sim” foi unânime. A E1 que antes apresentava apenas (21,05%) dos alunos que 

já havia utilizado games com fins pedagógicos evoluiu para (100%) com o uso do game 

“Contra Dengue”. Semelhantemente ocorreu com a E2, que antes possuía um resultado de 

(28%), com o uso dos games no questionário Pós-game todos responderam “sim” em (100%) 

dos resultados. 

A análise Pós-game permitiu observar que os games contribuíram muito com o 

processo educacional dos alunos de ambas as escolas. Os alunos da E2 desde a primeira 

avaliação já havia demostrado um bom conhecimento sobre o A.aegypti e as arboviroses 

causadas por ele, porém, na E1 os resultados foram mais significativos tendo em vista que o 

desempenho dos alunos em geral não havia sido muito positivo, mas com a intervenção dos 

games e orientações propostas pelo blog “Aedes na Rede”, os resultados melhoraram 

expressivamente. Tendo em vista que os participantes da E1 demonstraram maior interesse 

por jogos eletrônicos na investigação, quando associado os elementos dos games ao conteúdo 

proposto, confirmamos o que propões Gee (2004) a cerca dos bons videojogos, os princípios 

de aprendizagem presentes no game contribui para uma aprendizagem mais efetiva. 

 

5.6 Avaliação do game “Contra Dengue”  

 

As postagens no blog serviram de pressupostos para analisar as falas dos participantes, 

se foi possível alcançar o objetivo proposto por essa pesquisa: “Analisar o uso de games na 

escola como estratégia de promoção da saúde e combate ao A. aegypti”. Para realizar essa 

análise, a autora dessa pesquisa criou um diálogo com outros autores a cerca das TDIC no 

currículo escolar como: Souza (2013), Moita (2004), Souza e Alexandre (2012), Prensky 

(2012), Gee (2009), Mcgonigal (2012), (VYGOTSKY, 1998) entre outros.  
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Partindo para as postagens. Dos 44 participantes (total de alunos das duas escolas 

representadas por E1 e E2), alvo da pesquisa, apenas 15 alunos deixaram seus comentários no 

blog Aedes na Rede. Após uma primeira leitura, os comentários foram enumerados em ordem 

crescente dos quais, quatro foram transcritos por esses apresentarem mais informações no seu 

discurso, os demais se resumiram a expressões como: “legal”, “bom”, “gostei muito” e “muito 

bom”. 

Dentre as postagens, destacamos alguns discursos a seguir: 

 

A-10 “o jogo é muito bom por que ajuda a combater os focos da dengue”. 

 No discurso do A-10, inferimos alguns apontamentos. Inicialmente o participante 

expressa sua satisfação em expor que o game é “bom”, em seguida ele justifica o uso do game 

“por que ajuda a combater os focos da dengue”. Logo, podemos destacar que nessa postagem 

houve não só uma representação de satisfação, como também apresentou relações que 

remetem ao cumprimento do papel social que todo cidadão precisa desempenha quando vive 

em sociedade.  

Como estamos tratando sobre, jovens, games e conteúdos curriculares, cabe aqui 

comentarmos a respeito da inserção do uso dos games no currículo escolar, uma vez que os 

jogos educativos permitem não só desenvolver habilidades técnicas motoras, cognitivas, como 

também aborda questões emocionais e sociais conforme afirma Souza (2013). 

Ainda a esse respeito Moita (2004. p.8), ressalta que “Paralelo às possibilidades de 

desenvolvimento das habilidades motoras e intelectivas, os jogos ajudam o indivíduo a 

interagir mais rapidamente com o establishment cultural e social”. Ou seja, os games exercem 

uma forte influência sobre os nativos digitais, logo é indispensável que as escolas desfrutem 

desses instrumentos para potencializar o aprendizado dos vossos alunos. É com essa 

finalidade que aprendizagem baseada em jogos funciona como propõe Prensky (2012), ela 

utiliza os elementos de gamificação no intuito de desenvolver o processo de ensino e 

aprendizagem fornecendo indicadores de estratégias pedagógicas sobre os alunos inseridos no 

contexto de cultura digital. 

  Diante dos diálogos com os autoras citadas acima, constatamos que o uso do game 

Contra Dengue tornou o aprendizado mais prazeroso como proões Gee (2009), além de ter 

proporcionando aos alunos (nativos digitais) uma atividade interativa e dinâmica, propós uma 

reflexão quanto aos impactando que o A.aegypti tem causado no mundo real, como pode ser 

observado no discursso apresentado. 
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Em seguida trazemos o discursso de uma professora participante da pesquisa: 

  

P 12- “parabéns! Gostei muito da iniciativa. O trabalho lúdico desperta 

muito o interesse da parte dos alunos e proporciona o aprendizado!” 

 

O discurso da participante P-12, inicialmente trata sobre algumas evidências 

implícitas, que foram identificadas através de algumas palavras chaves. Para essa postagem 

destacamos as palavras “parabéns!”, “gostei”, “lúdico e aprendizado”. Primeiramente ela trata 

sobre o sucesso da realização da atividade proposta com o uso dos games (reconhece o 

trabalho da pesquisadora); a posteriori, se refere à metodologia utilizada para abordar o 

assunto dengue através dos games digitais, tendo em vista que a participante nunca havia 

utilizado essa ferramenta (os games) com seus alunos; para finalizar, refere-se à importância 

de trabalhar o lúdico como instrumento facilitador do processo de ensino e aprendizagem.  

Durante a pesquisa de campo ficou claro que a professora P-12, vem desenvolvendo 

um bom trabalho com os alunos contra o A. aegypti dentro de suas possibilidades (produção 

de cartazes, exibição de vídeos e músicas), ao mesmo tempo, também constatamos que ela 

nunca havia utilizado essa metodologia, (aprendizagem baseada em games), por não conhecer 

as inúmeras possibilidades que os games oferecem para trabalhar conteúdo didático. 

A professora P-12 relatou que algumas vezes já havia levado a turma para o 

laboratório de informática para que os alunos realizassem pesquisas sobre determinados temas 

através de vídeos e documentário, porém com a falta de internet na escola a sala de 

informática se transformou apenas sala de vídeo, não desfrutando dos computadores com 

receio de que os alunos viessem quebrar os equipamentos. 

A esse respeito muito tem se falado em adoção das ferramentas digitais nas 

instituições de ensino com o uso das TDIC, porém ao invés de abrirem margem para novas 

práticas, acabam voltando à mesma metodologia tradicional de tempos antigos. Segundo 

Souza e Alexandre (2012), neste sentido, elucida que a tecnologia, não gerou mudança 

alguma na prática pedagógica, o que reforça ainda mais as evidencias de que o discurso da 

melhoria a partir da informática não tem sido trabalhado da forma correta. Os autores ainda 

complementam ao ressaltar a importância da instrumentalização, no entanto, explica que 

sozinha, não muda em nada a estrutura e o funcionamento escolar. 

A proposta de utilizarmos o game “Contra Dengue” como recurso facilitador na 

compreensão sobre a Dengue e as demais arboviroses, versou sobre a mesma perspectiva que 

outros pesquisadores vêm trabalhando no grupo de pesquisa de Tecnologia Digital e 
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Aquisição de Conhecimento – TDAC, em Campina Grande na Paraíba. A esse respeito, 

podemos citar algumas pesquisas a partir de games comerciais a exemplo do SPORE, 

utilizado para abordar “A evolução das Espécies” em biologia, como também a criação de 

games com conteúdo de física abordando “A eficiência Energética” game esse, patrocinado 

pela empresa Eletrobrás (Companhia de energia elétrica da América Latina). Além desses 

trabalhos, podemos abordar também outra perspectiva, a utilização de “Games e Lógica para 

Autistas” através do software “A Fazenda”, esses e outros trabalhos estão disponíveis na 

nossa página < http://www.grupotdac.com/>.  

Ao tratarir o lúdico e a aprendizagem, inferimos como uma boa combinação, pois essa 

além de atrair a atenção dos alunos em sala de aula, também corroboram com os elementos de 

Gamificação proposta por Werbach e Hunter (2012), o autor descreve sobre as características 

dos jogos voltados para uma aprendizagem prazerosa, que apesar do lúdico, apresenta desafio, 

estratégias, como também permite ao jogador um feedback pelo seu desempenho.  

A esse respeito Willian (2005) define feedback a segui como sendo: 

 

É a base de todas as relações interpessoais. É o que determina como as 

pessoas pensam, como se sentem, como reagem aos outros e [...] encaram 

suas responsabilidades no dia-a-dia. (WILLIANS, 2005, p.19). 
 

Diante da definição de Willians, trazemos algumas evidências implícitas no discurso 

da P-12.  O feedback associado a aprendizagem, apresenta duas vertentes: no game o feedback 

negativo pode ser interpretado como uma frustação prazerosa como define (Gee, 2004), 

mesmo que o jogador não consiga alcançar seu objetivo, ele utiliza sua derrota para planejar 

uma nova estratégia até alcançar sua meta. Na escola, quando o feedback é negativo, a reação 

não é a mesma do game, pelo  contrário, a resposta é expressa pela falta de interesse e 

dispersão dos alunos durante as aulas. 

A esse respeito entendemos que o ato de aprender também deva estar ligado à 

aceitação do aluno quanto à metodologia aplicada. Essa, resulta em um feedback positivo o 

qual pôde ser observado durante as aulas práticas utilizando o game “Contra Dengue”, a 

utilização dos jogos permitiram que os alunos ficassem mais atentos e participativos durante 

todas as aulas. 

Finalizamos a discussão da P-12, trazendo algumas reflexões. O jogo não pode ser 

utilizar pelo jogo, é indispensável que o jogo trate de maneira profunda o conteúdo escolar. O 

game “Contra Dengue” além de ter proporcionado uma nova estratégia metodológica para 

http://www.grupotdac.com/
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ensinar o conteúdo proposto, promoveu uma reflexão das ações que a população precisa 

tomar a respeito do papel social que cada cidadão deve desempenhar. 

O próximo discurso apresenta algumas características que remetem um maior grau 

satisfação e conscientização. Dentre as postagens dos alunos apresentados, essa foi a mais 

enérgica, pois através dela alcançamos a resposta para a questão problema dessa pesquisa “Os 

games podem facilitar o ensino de conteúdos de ciências abordando o tema do Eixo 

Transversal: Saúde nos anos finais do ensino fundamental?” 

 A seguir, postagem de um aluno participante da pesquisa: 

 

A.14- “Parabéns pela iniciativa e criatividade, eu e meus irmão adoramos os 

jogos e o vídeo informativo sobre a dengue. Além de atender ao público irá 

conscientizar e ensinar cada vez mais sobre o combate deste inseto que 

assola todos nós. Enquanto cidadãos também devemos fazer nossa parte e 

não só depender dos órgãos públicos, se mais pessoas assim como você 

também ajudasse a saúde e o bem estar de todos mudaria”. 

 

Inicialmente as palavras chaves destacadas na postagem do A-14, foram: “eu”, 

“irmão”, “público” e “cidadãos”. A ordem como elas foram citadas da um sentido crescente 

de responsabilidade (e vice-versa). Ou seja, as informações de natureza sociológica, 

“saltaram” do texto como muita força, no entanto, as expressões que respondem nossa 

pergunta problema são: “adoramos os jogos e os vídeos informativos sobre dengue [...] irá 

ensinar sobre o combate deste inseto”. 

Mediante esse depoimento entre os demais comentários ao longo dos resultados e 

discussões, verificamos que alcançamos o objetivo proposto no início da pesquisa. Pois o 

participante em sua fala demonstra “prazer” em ter conhecido os games como método de 

ensino sobre um assunto muito importante e atual para toda sociedade. 

Esse sentimento de “prazer” do participante (jogador) corroboram com as pesquisas da 

autora Mcgonigal (2012), o qual está associado ao espírito de conquista e satisfação ao jogar 

uma partida do game preferido. Como também, nos remete a teoria de Flow proposta por 

Csikszentmihaly (1990), quando o jogador está em um ótimo estado de “fluxo” foco 

completo, em uma atividade acompanhada de um alto nível de satisfação e realização. 

Essas foram às emoções vivenciadas pelos participantes que durante a aplicação do 

game “Contra Dengue” não viram o tempo passar por está imerso no fenômeno da 

gamificação, a qual motiva a ação e potencializa a aprendizagem nas mais diversas áreas do 

conhecimento do indivíduo conforme descreve Fardo (2013). 
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Ainda dialogando com Mcgonigal (2012), a autora declara que os videogames nos 

torna pessoas mais felizes, isso ocorre devido ao esforço voluntário de resolver problemas, 

essa declaração apoia nossa pesquisa, pois o game “Contra Dengue” apresentou: a) objetivos 

a alcançar (através de metas claras como eliminar os focos de dengue); b) com regras a 

cumprir (se não exterminar todos os mosquitos não passa de fase); c) participação voluntária e 

d) fedeedbck (onde é possível visualizar claramente os impactos do nosso esforço). 

Vincular esse sentimento de prazer ao ensino e aprendizagem tem sido o objetivo das 

Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação – OJE, realizado Brasil a fora. Segundo Souza e 

Alexandre (2012), a OJE teve início em 2008 através do Governo do Estado de Pernambuco o 

qual solicitou a C.E.S.A.R fábrica de jogos digitais juntamente com departamentos de 

Informática,  da Universidade Federal de Pernambuco a desenvolver games, com 

representações dos conteúdos escolares e Enigmas, com questões baseadas no padrão do 

ENEM, a experiência bem sucedida já foi realizada no Rio de Janeiro e no Acre. 

Nessa perspectiva Souza e Alexandre (2012) ao esclarecer sobre as Olimpíadas de 

Jogos relata que essa atividade promove uma maior interação entre os alunos (ao formar 

equipes para o torneio), além de fortalecer a relação entre professor e aluno, tendo em vista 

que todo grupo precisa de um professor como tutor. Nesse caso se o professor não for um 

nativo digital, não tem porque se constranger, pois é nessas interações (nativo e imigrante 

digital) que se trabalha a aprendizagem coletiva. 

Ao tratar sobre aprendizagem colaborativa, trazemos ao diálogo os autores 

(VYGOTSKY,1987; apud TORRES e AMARAL, 2011), os quais definem a aprendizagem 

colaborativa baseada na troca de conhecimentos “de todos para todos”, decorrente da 

participação e envolvimento entre os alunos, que permite uma assimilação mais profunda do 

conteúdo abordado.  

Essa troca de conhecimento está intrinsicamente ligado no constructo da “Zona de 

Desenvolvimento Proximal” (VYGOTSKY, 1998). A ZDP consiste em uma zona de 

aprendizagem mediada pela interação, isto é, o desenvolvimento do indivíduo ocorre 

mediante a interação com outros mais experientes.  Logo, o conhecimento não está no sujeito, 

tampouco no objeto, mas nas interações ocorridas entre os mesmos.  

Finalizamos a análise dessa postagem ao inferir que o jogo foi visto como uma ótima 

metodologia de ensino porque na sua dinâmica o game “Contra Dengue” apresentou 

características da gamificação que motivou os alunos a uma ação, promoveu a aprendizagem 

e sinalizou a forma de resolver os problemas com o A. aegypti.  
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A última postagem a ser analisada nesta invetigação, direcionou a discussão sobre a 

Promoção da Saúde, que por sua vez, está ligada diretamente aos Determinantes Sociais da 

Saúde (DSS), definidos pela Organizaçã Mundial da Saúde (OMS). Vejamos a análise: 

 

A 15- “Parabéns pela iniciativa, adorei os jogos e o vídeo informativo. irá 

ajudar á todo o público, devemos fazer nossa parte para a erradicação desse 

mosquito que assola toda a população”. 
 

No discurso do A-15 a autora deu destaque à questão do compromisso, essa palavra 

está implícita na frase “devemos fazer nossa parte”. O compromisso de promover a saúde, não 

está ligado apenas à ausência de doenças, mas, aos DSS, que segundo Buss (2010), é 

resultado de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, coletivos e 

individuais. Ou seja, são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. 

Diante das inúmeras crises e epidemias que o Brasil tem enfrentando (crises, políticas, 

econômicas, hídrica e biológica), é indispensável o engajamento da população para que este 

estado seja alterado. Segundo Moreira (2012), a arma de controle das arboviroses é a 

erradicação do mosquito A. aegypti, através de medidas de controle eficazes através de um 

trabalho epidemiológico ativo, atuante e melhorias em diagnósticos laboratoriais.  

No entanto, acrescentamos que não basta apenas essas medidas vindas do setor 

público, é indispensável também, que haja medidas educativas junto à comunidade a fim de 

provocar mudanças não só no setor onde as pessoas vivem e trabalham, como também, onde 

estudam.  

Nesse intuito, não é apenas função do Agente Comunitário de Saúde ou profissionais 

da saúde que pode modificar a atual situação que o País se encontra. Assim como Victor 

Valla, (pesquisador norte-americano que trabalhou com educação popular no Brasil), toda e 

qualquer pessoa que representa e faz algo pela sociedade, seja ele professor, alunos, líder 

comunitário ou político, pode ser um ator social, um agente multiplicador de informações que 

poderá contribuir para a melhoria dos Determinantes Sociais da Saúde, para que todos tenham 

acesso à saúde a partir da educação. 

Quando associamos a tecnologia a promoção de saúde nas escolas, foi possível 

perceber que embora atualmente vivamos a explosão do desenvolvimento tecnológico, surge 

também à necessidade de gerenciamento dessas novas tecnologias de modo que elas, de fato, 

possam se transformar em tecnologias sociais. Nesse sentido, concordamos com Moreira 

(2012), onde a autora defende que, vê-se a necessidade dessas novas tecnologias estarem 

sendo executada junto à população que é quem melhor pode dizer qual é a sua realidade. 
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Como o enfoque dessa pesquisa foi à prevenção, para dar suporte a essa promoção de 

saúde, apresentamos no (Anexo B) dessa dissertação, vários aplicativos para celular que 

foram desenvolvidos, no propósito dos moradores identificarem os focos de criadouros dos 

mosquitos (utilizando a função do GPS) e denunciar aos órgãos competentes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao resgatar a pergunta inicial dessa pesquisa que foi de investigar se o uso dos games 

pode facilitar o ensino de conteúdos de ciências como estratégia na promoção da saúde e 

combate ao Aedes aegypti nos anos finais do ensino fundamental. É importante ressaltar que 

para chegarmos a uma resposta foi necessário refletir alguns pontos quanto ao uso desses 

recursos. 

Destacamos inicialmente a importância do estudo bibliográfico que fundamentou a 

escrita desse trabalho. A divisão do Referencial Teórico em: Promoção da Saúde, Tecnologia 

Digital e Games Digitais, forneceram subsídios para conexão de dois temas em ascensão 

(Tecnologias Digitais e A. aegypti), o mesmo veiculou o diálogo entre os autores que estão 

embasados nessa dissertação.   

Levando em consideração que os alunos de hoje não possuem mais o perfil para o qual 

o nosso sistema educacional foi criado. Destacamos a importância dos elementos de 

aprendizagem que a gamificação dispõe presente nos bons vídeos jogos que garantiu e 

manteve os alunos motivados durante todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Esses elementos permitiram uma maior interação com os participantes durante e após 

a pesquisa. Além do game “Contra Dengue” o blog foi um instrumento importante que 

viabilizou o feedback  dos alunos e professores através dos comentários postados no Aedes na 

Rede. O feedback,  foi o fator preponderante que diferenciou nossa pesquisa das demais 

citadas nos trabalhos correlatos descritos nessa dissertação. 

Quanto à análise dos questionários Pré-game e Pós-game, inferimos que mesmo 

depois da intervenção com o uso do game “Contra Dengue” e de todas as informações 

repassadas aos alunos esclarecendo as dúvidas da primeira análise, ainda assim, alguns alunos 

apresentaram dúvidas quanto as questões relacionadas à Etiologia das doenças causadas pelo 

A. aegypti.  

Esse resultado permitiu observar que os games foram um excelente recurso para 

trabalhar conteúdos em sala de aula, porém, como qualquer outra método, é importante que 

não utilize como solução para todos os problemas, mas como uma alternativa que o professor 

pode utilizar em sala de aula, para avançar no processo ensino-aprendizagem. 

Após essas reflexões, ao responder o questionamento feito inicialmente na 

investigação, constatamos que além dos games permitirem uma aprendizagem mais efetiva, 
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ele juntamente com o blog, também despertou os alunos quanto à responsabilidade social que 

cada um representa ante a promoção da saúde na sociedade.  

Quanto à satisfação em realizar essa pesquisa, a experiência profissional como Agente 

de Saúde auxiliou na compreensão das respostas expressas pelos alunos sendo elas corretas ou 

não. Ao mesmo tempo, atendia as dúvidas dos alunos e professoras durante as discussões em 

sala de aula fornecendo as mesmas informações que transmitimos à comunidade durante as 

visitas domiciliares quanto à prevenção contra o A. aegypti. 

Essa junção, Agente de Saúde e Bióloga forneceu suporte para a realização da 

pesquisa. Enquanto Agente de Saúde, a pesquisa trouxe mais conhecimento e experiência para 

abordar um tema em ascensão que requer muitos esforços da sociedade para a promoção da 

saúde. E como Bióloga, foi possível contribuir com informações que a posteriori poderão ser 

utilizadas como referencial teórico para outras pesquisas que venha tratar sobre essa temática. 

Assim como tivemos sucesso na realização da pesquisa, no caminho também nos 

deparamos com algumas dificuldades. A falta de acesso à internet nas escolas atrapalhou 

muito o andamento da pesquisa. Talvez, esse tenha sido o fator principal pelo qual as 

professoras das escolas participantes não utilizarem o computador como instrumento no 

processo educacional, porém, essa não se caracteriza como única forma de inserir as TDIC no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Mesmo com a ausência de internet nas escolas, é possível utilizar os games digitais 

que existem em vários sites gratuitos que permitem baixar os games educativos e utilizá-los of 

line. No caso da nossa pesquisa utilizamos o game “Contra Dengue” como modelo, porém, os 

sites do Ludo Educativo, RIVED e Escola Kids, também oferecem jogos para todas as áreas 

do conhecimento. Talvez, o que esteja faltando não seja apenas o acesso à internet, mas 

conhecimento e motivação por parte dos professores para trabalhar com novas metodologias. 

 Espera-se portanto que essa pesquisa tenha despertando os professores a inserir as 

TDIC em suas aulas e ver nos games uma alternativa para melhorar a aprendizagem dos 

alunos. Fica como proposta para pesquisas futuras, oferecer minicursos para incentivar os 

professores das escolas púbicas a inserir estes Softwares como recurso pedagógico em suas 

didáticas a fim de promover uma educação coletiva e colaborativa nas escolas. 
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Procedimentos Éticos  

 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da 

Universidade Estadual da Paraíba, com o referido parecer: 55444316.3.0000.5187, em 16 de 

Maio de 2016, atendendo as exigências de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho 

Regional de Saúde (Anexos D). E solicitada autorização das Escolas aos seus respectivos 

diretores (Anexos E e F), além de autorização dos pais através do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo G) 
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ANEXO – A 

Casos de dengue em Fagundes 
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ANEXO B 

 

Links de jogos da dengue 

 
Combate a Dengue (Vídeo) 

http://www.otempo.com.br/cmlink/hotsites/luta-contra-a-dengue 

 

Contra a Dengue o jogo 

https://www.scirra.com/arcade/adventure-games/the-game-against-dengue-4143 

 

Caça Dengue na cidade  

http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/contra-a-dengue-2-na-cidade 

 

Caça Dengue da Globo 

http://redeglobo.globo.com/rpctv/noticia/2012/02/jogue-o-novo-caca-dengue-da-rpc-tv.html 

 

Dengue no Alvo 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wdenguenoalvo 

 

Fuja da Dengue  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wfugadengue 

 

Jogo da Dengue  

http://www.sitedegames.com/educativos/dengue.htm 

 

Jogar inseticida no mosquito (contar quantos mosquitos vc matou) 

http://www.digitalgames.com.br/jogar-online/dengue 

 

Jogo combate a dengue  

 http://jogosonline.uol.com.br/combate-a-dengue_2729.html#rmcl 

 

Ludo educativo – Contra a Dengue 

http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/browse/educa 

 

SISQUEST 

http://www.gems.com.br/sisquest 

 

Vídeo informativo  

http://rived.mec.gov.br/atividades/ciencias/dengue/187.swf 

 

APLICATIVOS PARA AJUDAR NO COMBATE A DENGUE 

 

Aedes na Mira 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsoft.aedesnamira&hl=pt_BR 

 

AntiZika  

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.net.antizika&hl=pt-br 

 

SC Contra Dengue.  

http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/248839-universitarios-utilizam-a-tecnologia-para-combater-a-

dengue.html 

 

Seu smartphone pode ajudar a combater o Zika vírus 

http://redgrobo.com/seu-smartphone-pode-ajudar-a-combater-o-zika-virus/ 

 

Biologia do Aedes Aegypti 

http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/index.php/orientacao-e-prevencao/dengue/biologia-do-aedes-aegypti 
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ANEXO – C 

GDD (Game Desing Document)  
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ANEXO – D 

Parecer do Comitê de Ética 
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ANEXO – E 

Termo de autorização institucional 
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ANEXO – F 

Termo de autorização institucional 
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ANEXO – G 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 

 

OBS: menor de 18 anos ou mesmo outra categoria inclusa no grupo de vulneráveis  

 

  Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

________________________________, em pleno exercício dos meus direitos autorizo a 

participação do ___________________________________________________de ____anos 

na a Pesquisa “GAMES NA ESCOLA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE E NO COMBATE AO 

AEDES AEGYPTI”. 

 Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

O trabalho GAMES NA ESCOLA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE E NO COMBATE AO 

AEDES AEGYPTI terá como objetivo geral: Pesquisar sobre os games na escola como 

ferramenta didática para a promoção da saúde no combate ao Aedes aegypti. 

- Ao responsável legal pelo (a) menor de idade caberá à autorização para que os alunos 

possam responder aos questionários voltados à pesquisa e não haverá nenhum risco ou 

desconforto ao voluntário. 

- Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; entretanto, 

quando necessário for, poderá revelar os resultados ao médico, indivíduo e/ou familiares, cumprindo 

as exigências da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

- O Responsável legal do menor participante da pesquisa poderá se recusar a participar, 

ou retirar seu consentimento a qualquer momento da realização do trabalho ora proposto, não 

havendo qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo. 

Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a privacidade 

dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto 

científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou 

financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da 

equipe científica e/ou da Instituição responsável. 
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- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a 

equipe científica no número (083) 98899-3381 com Claudia Niedes da Silva Sousa. 

- Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, 

podendo discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será 

impresso em duas vias e uma delas ficará em minha posse.  

Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo 

com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável   ________________________________                                 

                    

 Assinatura do responsável ____________________________________________ 

 legal pelo menor  

Assinatura do menor de idade__________________________________________ 

 

 

Assinatura Dactiloscópica do participante da pesquisa 

(OBS: utilizado apenas nos casos em que não seja 

 possível a coleta da assinatura do participante da 

 pesquisa). 
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APÊNDICE - A 

Quadro de trabalhos correlatos 

Nº Autores/Ano Título e Instituição Objetivos Conclusão 

1 SILVA, D.T.; 

CARDOSO, 

F.S.; 

RODRIGUES, 

C.R. et. al. 

(2008) 

JOGOS VIRTUAIS 

NO ENSINO: 

USANDO A 

DENGUE COMO 

MODELO. 

Universidade 

federal Fluminence 

(RJ). 

Analisar a 

interatividade e a 

aceitação de jogos 

computacionais sobre 

dengue. 

Após o teste com 550 

alunos do ensino 

fundamental. Os autores 

concluirão que 100% dos 

alunos aprovam os jogos 

virtuais como ferramenta 

de ensino, mais preferível 

que os livros folhetos ou 

jogos de tabuleiro. 

2 XAVIER, 

Leandro L. 

(2010) 

ELABORAÇÃO 

DE UMA 

FERRAMENTA 

LÚDICA SOBRE 

O TEMA 

DENGUE 

UTILIZANDO 

LINGUAGEM 

EDUCACIONAL. 

Instituto Osvaldo 

Cruz (RJ). 

Desenvolver um jogo 

para ser executado em 

computador via acesso 

a internet com a 

finalidade de divulgar 

informações sobre a 

dengue. 

A avaliação do jogo 

SISQUEST foi realizada 

em espaços formais e 

informais de ensino. O 

resultado se mostrou 

satisfatório, onde 93% dos 

discentes pesquisadores 

apresentaram uma 

avaliação positiva do jogo.  

3 BUCHINGER,  

Diego e 

HOUNSELL 

Marcelo S. 

(2012) 

COLABORATIVI

DADE EM UM 

JOGO 

COMPUTACIONA

L 

DISTRIBUÍDO 

PARA ENSINO 

SOBRE DENGUE. 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina (UDESC). 

 

Criar e utilizar um 

jogo computacional 

colabora-tivo e 

distribuí como forma 

diferenciada de ensino 

sobre a dengue. 

Os autores concluirão que 

a colaboratividade (manter 

dois usuários) em 

ambientes educacionais 

representa um elemento 

motivacional e aplica esta 

característica no 

contexto da prevenção da 

dengue como principal 

forma de combate a 

doença, através da 

educação. 

4 DUTRA T. ; 

COSTA, D.P.; 

BARBOZA 

C.F.S.; ALVES 

L.; CASTRO, 

H.C. 

(2016) 

DENGUE, ZIKA E 

CHICUNGUNHA: 

O USO DE UM 

CONCEITO 

MATEMÁTICO 

PARA 

DESENVOLVER 

UM JOGO 

EDUCATIVO 

PARA AJUDAR 

NA LUTA 

CONTRA AS 

DOENÇAS 

VIRAIS 

IMPORTANTES. 

Universidae Federal 

Fluminense (RJ). 

Descreve o desenho e 

construção de um jogo 

de computador 

educacional chamado 

"Graphos contra 

mosquitos", baseado 

no graphos, um 

conceito teórico 

matemático. 

Os autores ao finalizar o 

jogo concluirão que o jogo 

“Graphos contra 

mosquitos” cerca e elimina 

o Aedes aegypti, vetor de 

Zyca, Dengue e 

Chicungunha e não teve 

problemas em testes com 

os alunos e crianças 

jovens. Ele foi doado para 

escolas. 
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                                     APÊNDICE – B 

 

Questionário de Pesquisa 

O presente questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de 

Pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática (Biologia) da Universidade 

Estadual da Paraíba, intitulado: “Games na Escola: na promoção de saúde e no combate ao 

Aedes aegypti”. O questionário possui apenas fins acadêmicos, o sigilo de sua identidade será 

assegurado. Sua participação é voluntária. Obrigada! 

   

(A) - Sobre você (Aluno) 

 

 Idade _____        Gênero: (  )Masculino (  )Feminino 

 Ano __________________. 

 

(B) Conhecimentos prévios 

 

6 O mosquito Aedes aegypti que pica o homem é: 

a(  )Macho  b(  )Fêmea 

 

7 Uma pessoa infectada pode passar a doença para outra através de: 

a(  )Água contaminada b(  )Alimento contaminado c(  )Uso de objetos pessoais da 

pessoa doente d(  ) O mosquito pica o doente e passa para a pessoa. 

 

8 Todo mundo que é picado pelo A. aegypti infectado:  

a(  )Fica doente b(  )Não fica doente c(  )Fica doente, mas pode não apresentar os 

sintomas d(  )Não sabe 

 

9 Dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, 

coceira e vermelhidão nos olhos, podem ser sintomas: 

a(  )Dengue  b(  )Chikungunya  c(  )Zika 

 

10 O tratamento da Dengue é? 

a( )Tomar aspirina, melhoral  b( )Antibiótico  c( )Tomas bastante líquido, tylenol, 

dipirona e repouso d(  ) Não sabe 
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11 Os ovos resecados do A. aegypti também são perigosos. Eles sobrevivem até 1 ano sem 

água, mas quando entra em contato com a água, eclode e vira larva. 

a(  )Verdade  b(  ) Mito 

 

12 Você utiliza recurso tecnológico digital para estudar? Quais? 

a(  )Computador  b(  )Celular d(  )Tablet e(  )Outros ___________  

 

13 Você gosta de jogos eletrônicos? Caso a resposta seja “Sim”, cite quais. 

a(  )Sim b(  )Não ____________________________________ 

 

14 Você já utilizou jogos para aprender conteúdos curriculares voltados para o ensino de 

ciências? Caso a resposta seja “Sim”, cite quais. 

a(  )Sim b(  )Não ___________________________________________ 

 

15 Têm interesse em conhecer alguns sites para aprender conteúdos de ciências através de 

jogos?   

a(  )Sim b(  )Não    
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APÊNDICES – C 

 

Questionário de Pesquisa 

O presente questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de 

Pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática (Biologia) da Universidade 

Estadual da Paraíba, intitulado: “Games na Escola: na promoção de saúde e no combate ao 

Aedes aegypti”. O questionário possui apenas fins acadêmicos, o sigilo de sua identidade será 

assegurado. Sua participação é voluntária. Obrigada! 

  

(A)  - Sobre você (Professor) 

 

 Idade _____;       Gênero: (  )Masculino  (  )Feminino  

 Sua formação? ___________________ 

 Tempo de trabalho? 1 a 2anos(  )  3 a 4anos(  )  5 a 6 anos(  )  + de 7anos(  ) 

 Disciplina que leciona _____________ ; Ano______________. 

 

(B) Sobre sua prática  

1. O mosquito Aedes aegypti que pica o homem é: 

a(  )Macho  b(  )Fêmea 

 

2. Uma pessoa infectada pode passar a doença para outra através de: 

a(  )Água contaminada b(  )Alimento contaminado c(  )Uso de objetos pessoais da 

pessoa doente d(   ) O mosquito pica o doente e passa para a pessoa. 

 

3. Todo mundo que é picado pelo A. aegypti infectado:  

a(  ) Fica doente b(  ) Não fica doente c(  ) Fica doente, mas pode não apresentar os 

sintomas d(  ) Não sabe 

 

4. Dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, 

coceira e vermelhidão nos olhos, podem ser sintomas: 

a(  )Dengue  b(  )Chikungunya  c(  )Zika 
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5. O tratamento da Dengue é? 

a(  ). Tomar aspirina, melhoral 

b(  ) Antibiótico 

c(  ) Tomas bastante líquido, tylenol, dipirona e repouso  

d(  ) Não sabe 

6. Os ovos resecados do A. aegypti também são perigosos. Eles sobrevivem até 1 ano 

sem água, mas quando entra em contato com a água, eclode e vira larva. 

a(  )Verdade  b(  ) Mito 

 

7. Que ações você tem desenvolvido em sala no combate ao  A. aegypti? 

_______________________________________________________ 

 

8. Você utiliza recurso tecnológico digital nas suas práticas?  

a(  )Computador  b(  )Data Show c(  )Celular d(  )Tablet e(  )Outro ___________  

 

9. Você já utilizou jogos para ensinar conteúdos curriculares especificamente de 

ciências?   a(  )Sim b(  )Não ___________________________  

 

10. Têm interesse em conhecer alguns sites para trabalhar conteúdos de ciências? 

Sim (  ) Não (  ).  
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APÊNDICE – D 

 

 

GUIÃO DE PESQUISA 

Objetivo Perguntas dos questionários Meta  

Verificar o conhecimento 

que os professores e 

alunos possuem sobre A. 

aegypti quanto a 

transmissão, sintomas, 

tratamento e formas de 

prevenção das 

arboviroses;    

1. O mosquito Aedes aegypti que pica o 

homem é macho ou fêmea? 

 

2. Uma pessoa infectada pode passar a 

doença para outra através do que? 

 

3. Todo mundo que é picado pelo A. 

aegypti infectado fica doente? 

 

4. Dor de cabeça, febre baixa, dores 

leves nas articulações, manchas 

vermelhas na pele, coceira e 

vermelhidão nos olhos, podem ser 

sintomas de que? 

 

5.Qual é  tratamento da Dengue? 

 

6. Os ovos resecados do A. aegypti 

também são perigosos. Eles sobrevivem 

até 1 ano sem água, mas quando entra 

em contato com a água, eclode e vira 

larva.   verdade ou mito? 

 

Levantamento conhecimento 

que professores tem sobre o 

Aedes, suas complicações 

para a saúde e forma de 

prevenção. 

Averiguar como esta 

sendo a prática dos 

professores das escolas do 

município quanto o 

combate ao A. aegypti 

 

1. Que ações você tem desenvolvido em 

sala no combate ao  A. aegypti. 

 

Promover saúde a partir de 

ações de educação para a 

saúde. 

Identificar se os 

professores utilizam as 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação Digital 

TICD em suas aulas;  

 

1. Você utiliza recurso tecnológico 

digital nas suas práticas? Em caso 

afirmativo, Quais? 

 

Motivar o professor a  

ampliar seus conhecimento 

quanto a inserção da TICD 

na sua prática.  

Analisar a importância dos 

games digitais como 

ferramenta didática 

pedagógica no processo de 

ensino e aprendizagem 

1.Você já utilizou jogos para ensinar 

conteúdos curriculares especificamente 

de ciências? 

2.Têm interesse em conhecer alguns 

sites para trabalhar conteúdos de 

ciências? 

 

Incentivar o professor a 

utilizar os recursos 

disponíveis na Web, para 

melhorar sua prática.  
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APÊNDICE – E 

Análise dos Questionários da Escola Nila Ferreira - E1 

Pré-jogo Pós-Jogo 

1. O mosquito Aedes aegypti que pica o 

homem é: 

a(5 )Macho  b(14 )Fêmea 

 

2. Uma pessoa infectada pode passar a 

doença para outra através de: 

a(8)Água contaminada b(  )Alimento 

contaminado c(7 )Uso de objetos pessoais da 

pessoa doente d(4) O mosquito pica o 

doente e passa para a pessoa. 

 

3. Todo mundo que é picado pelo A. 

aegypti infectado:  

a(13) Fica doente b(  )Não fica doente c( 6 

)Fica doente, mas pode não apresentar os 

sintomas d(  )Não sabe 

 

4. Dor de cabeça, febre baixa, dores 

leves nas articulações, manchas vermelhas 

na pele, coceira e vermelhidão nos olhos, 

podem ser sintomas: 

a( 8)Dengue  b(8)Chikungunya  c(3)Zika 

 

5. O tratamento da Dengue é? 

a(3)Tomar aspirina, melhoral   

b(4)Antibiótico  c(10)Tomas bastante 

líquido, tylenol, dipirona e repouso d(2) Não 

sabe 

 

6. Os ovos ressecados do A. aegypti 

também são perigosos. Eles sobrevivem até 

1 ano sem água, mas quando entra em 

contato com a água, eclode e vira larva. 

a(17)Verdade  b(2) Mito 

 

7. Você utiliza recurso tecnológico 

digital para estudar? Quais? 

a(4)Computador  b(11)Celular d(2)Tablet e( 

2 )Outros ___________  

 

8. Você gosta de jogos eletrônicos? Caso 

a resposta seja “Sim”, cite quais. 

a( 17)Sim b( 2 )Não _ 

1. O mosquito Aedes aegypti que pica o 

homem é: 

a(  )Macho  b(19)Fêmea 

 

2. Uma pessoa infectada pode passar a 

doença para outra através de: 

a(4)Água contaminada b(1)Alimento 

contaminado c(2) Uso de objetos pessoais 

da pessoa doente d(12) O mosquito pica o 

doente e passa para a pessoa. 

 

3. Todo mundo que é picado pelo A. 

aegypti infectado:  

a(17)Fica doente b(  )Não fica doente c(2 

)Fica doente, mas pode não apresentar os 

sintomas d(  )Não sabe 

 

4. Dor de cabeça, febre baixa, dores 

leves nas articulações, manchas vermelhas 

na pele, coceira e vermelhidão nos olhos, 

podem ser sintomas: 

a(1)Dengue  b(3)Chikungunya  c(15 )Zika 

 

5. O tratamento da Dengue é? 

a( )Tomar aspirina, melhoral  

b(3)Antibiótico  c(16)Tomas bastante 

líquido, tylenol, dipirona e repouso d(  ) 

Não sabe 

 

6. Os ovos ressecados do A. aegypti 

também são perigosos. Eles sobrevivem até 

1 ano sem água, mas quando entra em 

contato com a água, eclode e vira larva. 

a(17)Verdade  b(2 ) Mito 

 

7. Você utiliza recurso tecnológico 

digital para estudar? Quais? 

a(4 )Computador  b(14) Celular d(2 )Tablet 

e(2)Outros ___________  

 

8. Você gosta de jogos eletrônicos? Caso 

a resposta seja “Sim”, cite quais. 

a(17 )Sim b( 2)Não _   
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GTA, 4 

Futebol 2 

corrida bicleta 2 

Jogo de zumbi, 1  

O pou, 1 

Deus da guerra,1 

Suburbia -1 

Criminal case- 1 

Velange life - 1 

Minicrft -1 

 

9. Você já utilizou jogos para aprender 

conteúdos curriculares voltados para o 

ensino de ciências? Caso a resposta seja 

“Sim”, cite quais. 

a( 4 )Sim b( 15 )Não  da dengue 

 

10. Têm interesse em conhecer alguns 

sites para aprender conteúdos de ciências 

através de jogos?   

a(18)Sim b(  1)Não   

 

 

 

Corrida de carro – 1 

Jogo de correida - 2 

GTA – 1 

Futebol – 1 

Tiro – 1 

Pou – 1 

Paragon -1 

Criminal case – 1 

Suburbia – 1 

Avataria - 1 

 

9. Você já utilizou jogos para aprender 

conteúdos curriculares voltados para o 

ensino de ciências? Caso a resposta seja 

“Sim”, cite quais. 

a(19)Sim   b(0)Não  

R: O Jogo “Contra Dengue” 

 

10. Têm interesse em conhecer alguns 

sites para aprender conteúdos de ciências 

através de jogos?   

a (19)Sim b(  )Não 
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APÊNDICE – F 

Análise dos Questionários da Escola Joana Emília-E2 

Pré-Jogo  Pós-jogo 

1. O mosquito Aedes aegypti que pica o 

homem é: 

a(5)Macho  b( 20)Fêmea 

 

2. Uma pessoa infectada pode passar a 

doença para outra através de: 

a(5)Água contaminada b(1)Alimento 

contaminado c( 6)Uso de objetos pessoais da 

pessoa doente d(14) O mosquito pica o 

doente e passa para a pessoa. 

 

3. Todo mundo que é picado pelo A. 

aegypti infectado:  

a(20) Fica doente b(  )Não fica doente 

c(5)Fica doente, mas pode não apresentar os 

sintomas d(  )Não sabe 

 

4. Dor de cabeça, febre baixa, dores 

leves nas articulações, manchas vermelhas 

na pele, coceira e vermelhidão nos olhos, 

podem ser sintomas: 

a( 9 )Dengue  b( 5 )Chikungunya  c(11)Zika 

 

5. O tratamento da Dengue é? 

a(  )Tomar aspirina, melhoral  b(4 

)Antibiótico  c(18)Tomas bastante líquido, 

tylenol, dipirona e repouso d( 3 ) Não sabe 

 

6. Os ovos ressecados do A. aegypti 

também são perigosos. Eles sobrevivem até 

1 ano sem água, mas quando entra em 

contato com a água, eclode e vira larva. 

a(20)Verdade  b( 5) Mito 

 

7. Você utiliza recurso tecnológico 

digital para estudar? Quais? 

a(11)Computador  b(15)Celular d( 2)Tablet 

e( )Outros ___________  

 

8. Você gosta de jogos eletrônicos? Caso 

a resposta seja “Sim”, cite quais. 

a(16 )Sim b( 9)Não  

 

1. O mosquito Aedes aegypti que pica o 

homem é: 

a(  )Macho  b(25)Fêmea 

 

2. Uma pessoa infectada pode passar a 

doença para outra através de: 

a(1)Água contaminada b(1)Alimento 

contaminado c( )Uso de objetos pessoais da 

pessoa doente d(23) O mosquito pica o 

doente e passa para a pessoa. 

 

3. Todo mundo que é picado pelo A. 

aegypti infectado:  

a(23)Fica doente b(  )Não fica doente c(2 

)Fica doente, mas pode não apresentar os 

sintomas d(  )Não sabe 

 

4. Dor de cabeça, febre baixa, dores 

leves nas articulações, manchas vermelhas 

na pele, coceira e vermelhidão nos olhos, 

podem ser sintomas: 

a(  )Dengue  b( 2)Chikungunya  c(23)Zika 

 

5. O tratamento da Dengue é? 

a( )Tomar aspirina, melhoral  b( 

)Antibiótico  c(25)Tomas bastante líquido, 

tylenol, dipirona e repouso d(  ) Não sabe 

 

6. Os ovos ressecados do A. aegypti 

também são perigosos. Eles sobrevivem até 

1 ano sem água, mas quando entra em 

contato com a água, eclode e vira larva. 

a( 25)Verdade  b( ) Mito 

 

7. Você utiliza recurso tecnológico 

digital para estudar? Quais? 

a(11)Computador  b(15)Celular d(2)Tablet 

e( )Outros ___________  

 

8. Você gosta de jogos eletrônicos? Caso 

a resposta seja “Sim”, cite quais. 

a(16 )Sim b( 9)Não  

 



143 
 

 

1º Corrida  de  carro – 5 

2º GTA – 3 

3º Futibol – 3 

4º Minicraft – 2 

5º Callo Fauty - 2 

6º Fwit Ninja -2 

7º Corrida de Moto -2 

8º King e banana Kong 

9º Sale of Duty 

10º God of war 

 

9. Você já utilizou jogos para aprender 

conteúdos curriculares voltados para o 

ensino de ciências? Caso a resposta seja 

“Sim”, cite quais. 

a(7 )Sim   b(18)Não  da dengue 

 

10. Têm interesse em conhecer alguns 

sites para aprender conteúdos de ciências 

através de jogos?   

a (22)Sim   b( 3)Não 

 

 

 

1º Corrida  de  carro – 5 

2º GTA – 3 

3º Futibol – 3 

4º Minicraft – 2 

5º Callo Fauty - 2 

6º Fwit Ninja -2 

7º Corrida de Moto -2 

8º King e banana Kong 

9º Sale of Duty 

10º God of war 

 

9. Você já utilizou jogos para aprender 

conteúdos curriculares voltados para o 

ensino de ciências? Caso a resposta seja 

“Sim”, cite quais a(25 )Sim b(  )Não  

R=O Jogo da Dengue! 

 

10. Têm interesse em conhecer alguns 

sites para aprender conteúdos de ciências 

através de jogos?   

a (25)Sim   b(  )Não 

 

 

 

 

 

 


