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Apresentação

E

ste material didático é fruto de um projeto financiado pelo
edital MCT-INSA/CNPq/CT-Hidro/Ação Transversal Nº35/2010
– Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Brasileiro, especificamente na Linha Temática 4: capacitação de educadores e
agentes de extensão, mais especificamente ainda no que concerne
à possibilidade de produção, publicação, tiragem e distribuição
de materiais paradidáticos, contextualizados com a realidade da
região semiárida. A perspectiva que se tem é de que os materiais
produzidos funcionem como um incentivo ao ensino de ciências
com vistas à convivência com o ambiente semiárido e sua sustentabilidade, podendo ser utilizados por educadores em escolas de
educação básica, ou por agentes de extensão, em seu trabalho com
comunidades do semiárido brasileiro, precisamente o semiárido do
estado do Rio Grande do Norte.
Os materiais foram escritos a partir da colaboração de uma equipe multidisciplinar de várias universidades – Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Semiárido
(UFERSA), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) –, aspecto que facilitou viabilizar a
tarefa proposta a partir da produção científica regional, da cultura e
da transposição didática de conhecimentos gerados na universidade
e que possam ser dirigidos às populações dessa região. Assim, esperamos contribuir para a diminuição das diferenças sociais e regionais,
além de promover a valorização da cultura e alfabetização científica
no contexto delimitado pelo projeto.
O material produzido está pautado na necessidade de se garantir
uma continuidade e incremento de ações de educação científica que
já vêm sendo desenvolvidas há cerca de dez anos na região da bacia
hidrográfica do rio Piranhas-Assu, região Semiárida do Rio Grande do

Norte, onde boa parte do grupo de pesquisa envolvido nesta proposta
atua estudando uma série de reservatórios dessa bacia hidrográfica,
com vasta produção científica na área.
A ênfase dos materiais produzidos se dá sobre microrganismos,
grupos fitoplanctônicos e zooplanctônicos, bactérias e protozoários,
abordando sua ecologia e diversidade. A toxicidade encontrada nos
açudes da região é retratada em cordéis e cartilhas, além de termos
uma produção específica sobre a literatura sertaneja com o enfoque
sobre o tema seca/água, todas advindas de estudos realizados na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A oportunidade materializada no edital em que se insere este projeto nos remete a um
esforço de sistematização dos dados já acumulados pela equipe de
pesquisadores, contribuindo sobretudo para o ensino de ciências e
biologia nas escolas e favorecendo a divulgação da diversidade de
organismos típicos dos ambientes aquáticos locais – os seus reservatórios ou açudes. Isso deverá contribuir com a otimização e ampliação de trabalhos já realizados, dando maior sentido às ações de
divulgação e alfabetização científica do grupo, uma vez que permitirá
a produção de materiais paradidáticos para professores e alunos da
região. Aliado a isso, foram incorporados ao grupo pesquisadores
da área de literatura e cultura, com o intuito de ampliar o enfoque
interdisciplinar do projeto, mas sem deixar de ter a água como tema
organizador da proposta.
Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo – UFRN
Coordenadora do projeto

Para início de conversa

E

ste material propõe o uso de jogos no ensino de ciências, a partir
da abordagem de temas que interessam à região do semiárido.
O desenvolvimento dos jogos é ensinado, com todas as suas
regras e possibilidades de adaptações. Pelo fato de todos os jogos
propostos tratarem do tema água, há, inicialmente, uma apresentação
e discussão sobre questões relativas à água e suas implicações para a
região. A eutrofização, um problema central apresentado nos açudes
do semiárido é discutido, por considerarmos que a sua compreensão
seja fundamental no ensino de ciências e biologia, por tratar-se de
um sério problema local. Esperamos que as informações e propostas
aqui contidas contribuam para a diversificação das possibilidades de
ensinar ciências a partir do uso de materiais alternativos e divertidos.

Objetivo
O objetivo deste material é apresentar alguns jogos que foram desenvolvidos para ensinar ciências e, mais especificamente, o tema água, permitindo ao professor desenvolvê-los com seus
alunos sempre que achar necessário e oportuno.
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Introdução

O

s ambientes aquáticos possuem diversas finalidades de uso
para o homem e para outros animais. Eles podem ser utilizados
para o abastecimento de água, geração de energia, irrigação,
navegação, cultivo de organismos aquáticos e para dar maior harmonia à paisagem. No Brasil, a maior parte da população vive próxima
ao litoral do país, em grandes metrópoles, ou às margens dos rios,
onde geralmente as cidades são construídas. Isso demonstra o quanto
a água é importante para o ser humano e para os seres vivos de um
modo geral.

Fonte: ilustrada por Beth Ferreira.

Aprendendo mais utilizando jogos: o que há na água dos açudes?

7

Apesar de o Brasil apresentar abundantes bacias hidrográficas,
o país também possui regiões que sofrem com a escassez da água,
principalmente devido à sua má distribuição. Nas regiões que são
consideradas áridas e semiáridas, a água se tornou um fator limitante
para o desenvolvimento ambiental e, consequentemente, para o desenvolvimento humano. Nesse contexto, o crescimento populacional
ocorrido nas últimas décadas contribuiu para aumentar a escassez
de água para o consumo e outros usos importantes, e as atividades
humanas são, em grande parte, responsáveis por isso. Isso levanta a
necessidade de que as comunidades sejam sensibilizadas para as problemáticas que envolvem os recursos hídricos, principalmente em locais em que esse bem natural apresenta-se com distribuição irregular.

Fonte: Banco de imagens sxc.hu. Adaptada por Beth Ferreira.
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Saiba mais
A escassez de água em tempo de estiagem.
A região Nordeste do Brasil tem 1,56 milhões de Km2
e possui mais de 46 milhões de habitantes, sendo responsável pela maior parte da região semiárida do Brasil.
Essa área abriga a parcela mais pobre da população e,
também, possui precipitação média anual que varia entre
200 e 700 mm por ano, enquanto que no resto do país as
precipitações são superiores a 1.000 mm anuais.
O Brasil é um país com abundantes bacias hidrográficas e especificamente no Rio Grande do Norte (RN), a
principal bacia hidrográfica é a do Rio Piranhas/Assu,
com uma área de drenagem de 17.498,5Km2.
Aproximadamente 80% da superfície do Rio Grande
do Norte está localizada na região do semiárido e nessa
região, a bacia do Rio Piranhas-Assu favorece 79% do
total de água acumulado no estado, abrangendo 17 reservatórios em território potiguar. Essa bacia apresenta
grande importância para a população, pois representa
49% de todos os açudes do estado, fornecendo água para
consumo humano, lazer e para diversas outras atividades
nas comunidades favorecidas pelos açudes.

Aprendendo mais utilizando jogos: o que há na água dos açudes?
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Figura 1 – Bacia Rio Piranhas/Assu no estado do RN
Fonte: SEMARH – RN <http://www.semarh.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/semarh/sistemadeinformacoes/consulta/cBaciaDetalhe.
asp?CodigoEstadual=02>. Acesso em: 18 maio 2012.

Um fator que se associa ao problema da má distribuição dos recursos hídricos é a qualidade da água que abastece a população. Muitas
cidades não apresentam água adequada ao consumo humano devido
ao despejo de esgotos nos rios, contaminação por metais pesados e
outros componentes prejudiciais à saúde, além de modificações no
sistema fluvial que as abastece (TUCCI, 2001). Outro problema que
igualmente deve ser considerado são as doenças de veiculação hídrica
que, se não forem prevenidas, podem acometer um grande número
de pessoas a cada ano.
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Figura 2 – Contaminação de recursos hídricos
Fonte: <http://sosriosdobrasil.blogspot.com/2008/08/poluio-das-guas-no-brasil.html>. Acesso em: 18 maio 2012.

O precário acesso à água de boa qualidade pela população pode
colocar a saúde das pessoas em risco, pelo fato de que é capaz de
aumentar a ocorrência de doenças infecciosas agudas, assim como
pode elevar a prevalência de doenças crônicas. Esses fatores representam um grande problema para a saúde, principalmente em cidades periurbanas1 e em desenvolvimento, que não possuem condições
adequadas de saneamento básico e programas para sensibilizar a
população sobre esses problemas.

Figura 3 – Dificuldades diante da escassez de água
Fonte: <http://www.carlosescossia.com/2010/12/escassez-de-agua.html>. Acesso em: 18 maio 2012.
1

Situado na vizinhança imediata de uma cidade; relativo a esse espaço.
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A região Nordeste do Brasil apresenta escassez de água na maior
parte de sua área, sendo necessária, para remediar tal situação, a
construção de açudes nas cidades mais atingidas. Estes reservatórios
fornecem água para consumo humano, afazeres domésticos e industriais, além de servir como ponto de lazer da comunidade. Porém,
muitas pessoas desconhecem os riscos que os açudes podem ocasionar. Esses riscos são ainda maiores se os açudes estiverem poluídos
ou eutrofizados.

a

b

Figura 4 – Açude Gargalheiras (RN) eutrofizado, no qual a cor excessivamente
esverdeada da água indica a possível presença de cianobactérias.
Fonte: (a) <http://culturaecincias.blogspot.com/2011/05/eutrofizacao.html>;
(b) <http://sidcnovos.blogspot.com/2007/08/eutrofizao-do-aude-gargalheiras-thiago.html>. Acesso em: 18 maio 2012.
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O que é eutrofização?
A eutrofização é um fenômeno natural que ocorre em ambientes
aquáticos devido à proliferação (conhecidas como florações de cianobactérias) intensa de cianobactérias e um de suas principais características é a alteração da coloração da água, podendo, inclusive, causar
a mortandade de outros organismos como, por exemplo, de peixes.
As cianobactérias são pertencentes ao Reino Monera, podendo ser
chamadas, também, de algas azuis e possuem atividade fotossintetizante. Algumas espécies de cianobactérias possuem toxinas em seu
interior, podendo causar doenças para os seres humanos caso sejam
ingeridas junto com água contaminada.

Figura 5 – Cianobactérias
Fonte: <http://quiprona.wordpress.com/2009/11/03/oxigenio/>. Acesso em: 18 maio 2012.
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O processo de eutrofização é um fenômeno mundialmente conhecido e no Brasil não seria diferente. Os açudes do semiárido nordestino, inclusive os do Rio Grande
do Norte, são diretamente afetados pela eutrofização,
uma vez que esse processo ocorre devido ao acúmulo
excessivo de nutrientes, principalmente de nitrogênio e
de fósforo. Nesses casos, os nutrientes dos reservatórios
aumentam devido à contaminação das águas. Por conta desses fatores, atualmente a eutrofização tem sofrido
grande aceleração devido ao aumento da quantidade de
esgotos, tanto industriais quanto domésticos, que são despejados nos sistemas aquáticos.Temperaturas elevadas,
típicas da região, também favorecem o desenvolvimento
exagerado de cianobactérias.
As florações de cianobactérias são capazes de afetar
a qualidade da água, seu sabor e odor ao mesmo tempo
em que causam uma aparência desagradável na superfície
da água.

Figura 6 – Imagem de uma floração em açude nordestino
Fonte: Foto Magnólia F. F. Araújo.
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A sensibilização para os problemas de qualidade de água pode ser
feita a partir de iniciativas do Governo ou até da escola, por meio de
atividades de Educação Ambiental (EA) envolvendo alunos, professores, familiares e, posteriormente, a comunidade local. A Educação
Ambiental pode ser empregada como uma ferramenta alternativa de
que pode contar com a participação ativa de cada um, em uma comunidade, colaborando para a resolução de problemas relacionados
ao ambiente em que vivem.
De forma interativa e problematizadora, as atividades de EA devem
promover a construção de uma proposta educacional que prepare a
comunidade para exigir uma justiça social de forma a promover a
ética nas relações sociais e com a natureza.
Uma ferramenta importante e que pode ser empregada em atividades de EA são as atividades lúdicas, que servem como instrumento para estimular a curiosidade e a formação da consciência crítica
e ambiental de alunos e professores. Algumas das atividades que
podem ser usadas como atividades lúdicas são: cartilhas didáticas,
teatros, mamulengos, jogos e brincadeiras, modelos didáticos, entre
outras ferramentas que favoreçam de maneira dinâmica e educativa
o aprendizado do aluno.

Figura 7 – Capa de cartilha sobre Eutrofização
Fonte: <http://www.cb.ufrn.br/mergulhandonaciencia/download/CartilhaEutrofizacao/1_Capa.jpg>. Acesso em: 18 maio 2012.
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O teatro (Figura 8) pode ser utilizado com sucesso na dramatização de temas sobre as questões ambientais, especialmente as ligadas
à água.

Figura 8 – Apresentação de peça sobre eutrofização por
alunos do curso de Biologia EaD no município de Luís Gomes (RN)
Fonte: Foto Magnólia F. F. Araujo.

Outra ação importante para o envolvimento dos alunos com os
problemas ambientais típicos de uma região é a utilização do teatro
de mamulengo – ou teatro de bonecos – que é muito popular e chama
a atenção de adultos e crianças.

Figura 9 – Bonecos de mamulengo
Fonte: Foto de Luiz Filipe Barcelos (UnB Agência). Disponível em: <http://unbagenciana62sbpc.blogspot.com.br/
2010/07/mamulengos-na-sbpc.html>. Acesso em: 24 jul 2012.
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Figura 10 – Desenvolvimento de atividades lúdicas e
uso de modelos didáticos em cursos no Seridó do RN
Fonte: Foto Magnólia F. F. Araújo.

Saiba mais
As atividades lúdicas são caracterizadas por serem executadas por
meio de jogos e outras práticas educativas alternativas. Elas promovem
diversão, propiciando aos indivíduos a participação na atividade em
questão por prazer e pelo interesse. Baseado na origem grega, o termo
escola significa “lugar de lazer, descanso, tempo livre e hora de estudo”.
Nesse sentido, fica clara a relação que pode ser estabelecida entre a
escola e as atividades lúdicas.
As atividades lúdicas, as
mais diversificadas que sejam,
podem ser empregadas como
ferramentas úteis no processo de ensino-aprendizagem,
na medida em que facilitam a
assimilação de conteúdos pelo
fato de serem mais interessantes e atrativas aos alunos.
Aprendendo mais utilizando jogos: o que há na água dos açudes?
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Apesar de possuir certa liberdade em termos de divertimento, por
exemplo, as atividades lúdicas, em especial os jogos, apresentam
algumas características. Isso mesmo! Por mais que os jogos sejam
singulares (ou seja, diferentes em seus objetivos e finalidades, por
exemplo) eles acabam por seguir determinados critérios que os unem
em um grupo específicos dentro das atividades lúdicas. De acordo com
Macedo (2006) uma atividade lúdica teria que ser livre, delimitada,
incerta, improdutiva, regulamentada e fictícia.
Nesse contexto, o jogo é livre porque ninguém é obrigado a jogar
(ressaltando mais uma vez a sua ludicidade, o prazer em jogar). Ele
se torna delimitado pelo fato de que requerer definições programadas
de tempo, espaço e regras para sua melhor compreensão e utilização.
Pelo fato de ser impossível prever qual será o resultado de um jogo,
além do fato dele possibilitar momentos de invenção e de criatividade,
os jogos passam a exercer papel de incerteza.
Em relação à improdutividade, isso ocorre devido ao fato de os
jogos não proporcionarem, durante seu emprego, bens materiais ou
de riqueza, assim como eles encerram em cada partida que é jogada,
iniciando-se sempre um ciclo novo a cada nova rodada. Cada jogo
apresenta seu conjunto específico de regras, fornecendo uma característica regulamentadora a essa atividade lúdica, individual para cada
um dos jogos existentes. A última característica se refere ao fator
fictício dos jogos devido ao fato de eles oferecerem aos participantes
uma simulação da realidade, em que o que ocorre no jogo não é necessariamente fiel à vida real.
Participando de jogos didáticos, os alunos se sentem estimulados,
na medida em que participam ativamente das brincadeiras. Os professores contribuem desde a elaboração dos jogos até a sua aplicação
em salas de aulas ou na forma de palestras, por exemplo. Além do
mais, as atividades de Educação Ambiental que remetem a conceitos
científicos na disciplina de ciências são mais fáceis de ser trabalhadas
na forma de atividades lúdicas.
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Segundo Tomazello e Ferreira (2001), aumentou o número de professores que têm dedicado parte de seu trabalho em sala de aula às
questões ambientais. Os jogos didáticos são grandes aliados da Educação Ambiental devido à sua natureza diversificada de retratar as
temáticas ambientais, as quais são de interesse dos discentes.
Nessa perspectiva, uma das principais características desses jogos
consiste em despertar a curiosidade dos participantes, estimulando a
busca por novos conhecimentos e sua participação junto à sociedade para a resolução de problemas existentes. Os jogos também são
capazes de estimular a interação entre os estudantes, por envolver o
trabalho em equipe.

Figura 11 – Crianças desenvolvendo um jogo
Fonte: Centro de Atendimento em Psicomotricidade Relacional.
Disponível em: <http://vivenciarelacional.com.br/?p=438>. Acesso em: 24 jul 2012.

Figura 12 – Crianças jogando
Fonte: Colégio Santana. Disponível em: <http://portal.sipeb.com.br/santana/2010/10/05/
projeto-menteinovadora-na-educacao-infantil/>. Acesso em: 24 jul 2012.
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Aprender em grupo, especialmente em temas relacionados com
a saúde pública, faz com que o indivíduo faça uma leitura crítica da
realidade, possibilitando o surgimento de novas questões para discussão a partir das respostas obtidas. As atividades em grupo também
funcionam como ferramentas facilitadoras do processo ensino-aprendizagem, uma vez que os envolvidos se tornam capazes de trocar e
construir conhecimentos (TORRES et al, 2003).
É importante salientar que os jogos são capazes de atuar como
estratégias prazerosas que levam aprendizagem. Participando de jogos os alunos estimulam sua criatividade e seu raciocínio lógico. No
caso das brincadeiras, as crianças são sempre estimuladas, sendo
importante considerar que não devem existir perdedores ou vencedores, garantindo assim que todos sejam beneficiados de maneira
positiva pela construção do conhecimento e pelas relações sociais
que se estabelecem.

20
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Utilizando jogos com crianças, permite-se que elas passem a elaborar seus conflitos ao mesmo tempo em que vivencia diferentes
papéis e se torna capaz de assimilar valores e regras. Nesse contexto,
os jogos atuam como ferramentas integradoras das relações sociais de
seus participantes, estimulando a formação de atitudes sociais, como,
por exemplo, o respeito ao próximo, a cooperação, a assimilação de
valores e normas da sociedade, solidariedade, senso de responsabilidade, iniciativa pessoal e em equipe, além da consciência crítica
para participar ativamente na busca de soluções para os problemas
da comunidade (GARRIDO; SILVA, 2002).
Quando encontram desafios nos jogos, os alunos tendem a buscar
ajuda dos colegas para resolver em conjunto os problemas, além de
apresentar outras formas de contornar os empecilhos encontrados
no decorrer do jogo. Essa união é importante na hora de enfrentar as dificuldades que os estudantes têm em casa e na sociedade,
objetivando-se auxiliar a minimizar os problemas observados em sua
região. Quando o jovem aprende pelo prazer da conquista, buscando
soluções para auxiliar na resolução dos problemas de sua comunidade, por exemplo, ele interage com as atividades, o que permite o
diálogo entre a teoria e a prática.
Há muitos temas que podem ser trabalhados com os jogos didáticos em sala de aula, quando se trata de qualidade de água. O uso de
jogos sobre esse tema tão importante na região semiárida possibilita
que os participantes adquiram competências para enfrentar problemas
da realidade e sejam capazes de buscar soluções para eles. O trabalho da Educação Ambiental nas escolas por meio de jogos também
favorece a formação de cidadãos críticos e cientes de seus direitos e
obrigações perante a sociedade.
Utilizando jogos, o professor pode orientar os alunos de diversas
maneiras, aproximando-os de sua realidade. Com esse instrumento
didático, podem ser trabalhadas informações a respeito da melhoria
da qualidade da água, da prevenção de doenças, de como se evitar
a poluição das águas e ainda o conhecimento sobre os organismos
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existentes no meio aquático e seus impactos para o ambiente e para
a comunidade. O uso de jogos estimula experiências e contribui na
elaboração de novos conhecimentos por meio da cooperação e interação, possibilitando aos participantes a discussão de problemas locais
e regionais e suas possíveis soluções.
Nos jogos que aqui serão descritos, os objetivos consistem em
auxiliar os alunos a identificar e reconhecer as principais doenças
de veiculação hídrica e associá-las à região em que vivem. Em alguns
jogos, os alunos serão capazes de compreender as principais características das doenças que podem ser veiculadas pela água, como seus
principais sintomas, os agentes causadores e seus vetores (quando
existirem), além do modo de prevenção e tratamento, se houver.
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Sugestão
Visando tornar as atividades lúdicas mais direcionadas para as aulas ministradas pelo professor, seria interessante que, após a aplicação
dos jogos, os professores pudessem abordar os principais aspectos do
jogo com os alunos, por meio de debates, discussões e apresentações
das características das doenças que foram discutidas. Essas críticas e
sugestões aos jogos podem servir para esclarecer as principais dúvidas
dos alunos e contribuir para que possam melhorar os jogos e adaptá-los, aproximando-os cada vez mais da realidade vivida pelos alunos.

Brinquedotecas
Para facilitar a organização em sala de aula e o melhor aproveitamento das atividades lúdicas, os professores podem montar brinquedotecas (Figura 13). As brinquedotecas organizam os materiais
lúdicos, além de otimizar o espaço da sala da aula e valorizar as
atividades didáticas.

Figura 13 – Uma brinquedoteca
Fonte: Escola EMEI Profª Gema Aparecida Prandi Rosa. Disponível em: <http://jales.sp.gov.br/gemaprandi/
wp-content/uploads/2012/05/182-2.jpg>. Acesso em: 24 jul 2012.
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Nessa perspectiva e visando facilitar o processo de ensino-aprendizagem por relativo ao tema de Microbiologia Aquática, foram elaborados jogos didáticos relacionados, principalmente, a doenças de veiculação hídrica. Espera-se que sirvam para aproximar o conhecimento
sobre as principais doenças de veiculação hídrica dos participantes,
estimulando-os a buscar modos de preveni-las e de sensibilizar a população para seus riscos e cuidados que devem ser tomados.
No total, foram desenvolvidos cinco jogos: “água e saúde”, “baralho didático”, “detetive aquático” e dois tipos de “jogo da memória”.
Os jogos didáticos foram adaptados de brincadeiras já conhecidas.
Todos os jogos foram elaborados em computador, a partir de programas básicos.
E agora, chame seus alunos para brincar!
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Regras dos jogos didáticos
A seguir, apresentaremos alguns jogos desenvolvidos e suas regras.
Esperamos que você possa utilizá-lo em suas aulas, nas situações
adequadas aos temas propostos.

Água e saúde
O jogo “água e saúde” (ver Anexo 1) é baseado em situações
cotidianas enfrentadas por grande parte da população, como é o caso
da contaminação de recursos hídricos pelo esgoto, eutrofização de
açudes, lixo espalhado pelas cidades que podem atingir os rios, entre
outras situações. Este é um jogo de tabuleiro que pode ser jogado por
várias pessoas ao mesmo tempo (no mínimo duas pessoas por rodada) e tem como objetivo sensibilizar os jogadores para os problemas
dos recursos hídricos e sobre como eles podem afetar a qualidade de
vida da população.

a)

Materiais

Para jogar, utiliza-se um tabuleiro contendo “casas” com comandos e situações que devem ser analisados pelos jogadores para dar
sequência ao jogo. Peões (de plástico ou de massa de biscuit, por
exemplo) e um dado.

b)

Desafios do jogo

Alcançar a última “casa” do tabuleiro após enfrentar situações
cotidianas relacionadas à qualidade de água e a sua influência
para a sociedade.
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c)

Jogadores

A quantidade mínima é de dois (2) de jogadores e a máxima é de
cinco (5), de modo a permitir maior agilidade ao jogo.

d)

Modo de jogar

Cada um dos jogadores deve rodar o dado para ver quem começa
o jogo. O primeiro a jogar será aquele que obtiver a maior numeração
no lançamento do dado.
Os jogadores, em sequência, deverão jogar o dado na sua rodada
e andar o número de “casas” de acordo com o número exibido. Durante essa etapa, ele deverá seguir a instrução constante na respectiva “casa”. Cada participante deverá seguir apenas um comando por
rodada, ou seja, se o comando da “casa” em que o jogador parou for
para ele avançar um número determinado de “casas” e ele cair em
uma casa com um novo comando, este último não deverá ser seguido.
Ganha o jogo a pessoa que conseguir chegar primeiro a última casa
do tabuleiro.
O jogo estará disponível como um modelo a ser seguido ou adaptado. Você poderá propor a sua elaboração em uma base de isopor,
cartolina ou papelão. De maneira alternativa, forme um tabuleiro
humano com seus alunos. Pode ser muito divertido.
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Figura 14 – Tabuleiro do jogo “água e saúde” (ver Anexo 1)
Fonte: Ilustrado por Roberto Luiz Batista de Lima.

Este é um jogo simples, que pode ser adaptado para diferentes
localidades e montado de acordo com os problemas ambientais próprios de cada lugar.

Baralho didático
Esse jogo, denominado “baralho didático” foi baseado em Baralho
Celular de autoria de Carlos Eduardo Godoy, Adriano Dias de Oliveira
e Renato Chimaso, disponível no endereço eletrônico <http://demogidascruzes.edunet.sp.gov.br/C/BaralhoCel.pdf>.
Na adaptação que apresentamos, espera-se que o aluno seja capaz de identificar e reconhecer as principais doenças de veiculação
hídrica, assim como que ele seja capaz de associá-las a região em
que vive e com as atitudes que podem ser tomadas para controlá-las.
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Figura 15 – Cartas do jogo “baralho didático”
Fonte: Godoy, Oliveira e Chimaso (2012).

O baralho é formado por 60 cartas, que abordam um total de 12
doenças de veiculação hídrica. Para facilitar o aprendizado, foram colocados cinco aspectos relacionados a cada doença, categorizados da
seguinte maneira: curiosidades a respeito da doença, seus sintomas,
o modo de transmissão, seus agentes transmissores e, por último, sua
cura (quando existir) e prevenção. O principal objetivo desse jogo
consiste em fazer com que cada jogador reúna as cinco categorias da
doença de sua escolha.
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Figura 16 – Conteúdo das cartas do jogo “baralho didático”
Fonte: Godoy, Oliveira e Chimaso (2012).

Ao final, os participantes podem apresentar uns aos outros a doença de sua escolha para discussão dos seus principais aspectos.
Quando aplicado em sala de aula, o professor pode reunir os alunos
que escolheram a mesma doença, para que a expliquem e discutam
suas principais características.

a)

Materiais

Um baralho formado por 61 cartas, que tratam de 12 doenças de
veiculação hídrica (cólera, dengue, disenteria bacteriana, disenteria
amebiana, esquistossomose, febre tifoide, filariose, giardíase, hepatite A, leishmaniose e poliomielite). As doenças foram divididas
em cinco categorias de cartas que retratam os principais aspectos
de cada uma delas, sendo eles: curiosidades a respeito da doença,
seus sintomas, o modo de transmissão, os sintomas decorrentes de
cada uma, seus agentes transmissores e, por último, cura (quando
existir) e prevenção.
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b)

Desafios do jogo

Conseguir reunir, antes dos demais jogadores, o conjunto de cinco (5) cartas relacionadas a uma determinada doença de veiculação
hídrica de sua própria escolha.
Outro desafio consiste em não saber qual a doença escolhida pelos
outros jogadores, tornando o jogo intrigante e desafiador.
Relacionar com doenças que existem na comunidade em que vivem, associando com a realidade vivenciada pelos alunos, estimulando-os a buscar as soluções para se evitar a transmissão dessas doenças
e evitar prejuízos à saúde da comunidade.

c)

Jogadores

A quantidade de jogadores varia com a quantidade de doenças
presentes no baralho. Para facilitar, as doenças podem ser divididas
em dois baralhos, por ordem alfabética, por exemplo.
O jogo deve ter no mínimo três (3) jogadores e no máximo 12
(quando forem utilizadas todas as doenças). Caso os baralhos sejam
divididos, devido à pequena quantidade de jogadores, o número máximo de participantes passa a ser o número de doenças escolhidas.
Observação: Não é possível jogar com menos de três jogadores

d)

Modo de jogar

Separar o número de conjuntos de cartas correspondente ao número de jogadores e a carta coringa (por exemplo, caso seja utilizado
o baralho completo, devem participar 12 pessoas).
Embaralhar as cartas que serão utilizadas para o jogo e distribuir
para cada jogador cinco cartas. A última carta que sobrar deve ser
entregue ao jogador que iniciará a partida. Cada jogador deve manter
as cartas na sua mão de forma a ocultá-las dos adversários.
Cada jogador opta por tentar reunir o tipo de doença de sua escolha.
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O jogo começa com o jogador que possuir seis cartas. Ele deve
passar ao jogador localizado à sua esquerda uma carta de sua escolha, passando a então a ficar com cinco cartas e deverá esperar pela
próxima jogada, que ocorrerá quando todos os participantes tiverem
concluído sua rodada. O próximo a ficar com seis cartas deve repetir
os procedimentos do primeiro jogador e escolher uma carta para ser
repassada ao jogador.
A carta coringa não conta como parte das características da doença que o jogador deve reunir, seu objetivo consiste em atrapalhar
a jogada de cada participante. Quando um jogador receber a carta
coringa, ele não poderá passá-la adiante na mesma rodada; ele deve
segurar a carta por pelo menos uma rodada, para, então, repassá-la
ao outro participante.
Ganha o jogo a pessoa que conseguir primeiro todas as cartas
(informações) da doença de sua escolha.

Jogos da memória
Outro grupo de jogos que apresentamos agora são os chamados
“jogos de memória”. Os dois tipos de jogo da memória abordam as
doze doenças do baralho celular, porém em um deles, as cartas apresentam apenas as figuras dos agentes infecciosos e transmissores de
cada uma das doenças, enquanto que no segundo, as cartas apresentam apenas a forma de transmissão e o nome da doença.

a)

Materiais

Apresentamos agora dois jogos da memória: o primeiro (jogo da
memória – doenças de veiculação hídrica) é composto por 12 pares de
cartas que representam doenças de veiculação hídrica (cólera, dengue,
disenteria bacteriana, disenteria amebiana, esquistossomose, febre
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tifoide, filariose, giardíase, hepatite A, leishmaniose e poliomielite) e
seus organismos causadores por meio de figuras.

Figura 17 – Exemplos de carta do jogo da memória
Fonte: Godoy, Oliveira e Chimaso (2012).

O segundo jogo da memória (água e saúde) também apresenta
12 pares de doenças, seu agente causador e seus respectivos modos
de transmissão.

b)

Desafios do jogo e jogadores

O principal desafio desses jogos consiste em reunir o maior número de pares de doenças (cartas) antes dos demais jogadores. Após
o término de cada partida, os jogadores podem falar a respeito das
doenças que reunir durante a partida e incentivar o grupo a buscar
soluções para que elas não sejam transmitidas em sua cidade. O jogo
deve ter no mínimo dois (2) participantes e no máximo seis (6).
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c)

Modo de jogar

As cartas devem ser embaralhadas e colocadas em uma superfície
plana (como uma mesa, por exemplo) de cabeça para baixo (o símbolo do jogo deve estar para cima em todas as cartas), de tal modo
que os jogadores não sejam capazes de localizar os pares de cartas
das doenças.
O jogador que iniciar a partida deverá virar duas cartas, à sua escolha, na tentativa de achar os pares das cartas. Se o jogador achar o par
da doença na sua rodada, ele deverá guardá-lo, de modo a apresentá-lo aos demais jogadores no final da partida e ele também ganha o
direito de tentar achar outro par mais uma vez. Caso ele não ache o
par na sua rodada, as cartas devem ser viradas novamente de cabeça
para baixo e será a vez de outro jogador tentar localizar os pares das
doenças. Esse passo se repete até que todas as cartas da mesa tenham
sido retiradas pelos jogadores que acharam seus respectivos pares.

Atenção
No jogo intitulado “doenças de veiculação hídrica”, as
cartas em pares (para cada uma das doenças) são idênticas
umas às outras, ou seja, o jogador deverá achar as duas
cartas iguais para retirá-las da mesa e apresentá-las ao final
do jogo. Já no jogo “água e saúde”, os pares correspondem
a cartas diferentes que devem ser identificadas pelo símbolo
localizado no canto superior direito de cada carta. Neste último jogo, os pares correspondem a uma carta com o nome
da doença (e seu causador) e por outra carta com o modo de
transmissão da respectiva doença.
Ganha o jogo quem conseguir reunir o maior número de
pares de doenças (cartas) quando todas as cartas já tiverem
sido reveladas.
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Detetive aquático
Para a elaboração do “detetive aquático” foi utilizado como modelo
o jogo Detetive®. O principal objetivo dessa brincadeira consiste em
fazer os participantes descobrirem qual foi a doença que afetou uma
pessoa em uma cidade da região do Seridó-RN, assim como o primeiro
sintoma manifestado e o local em que a pessoa foi infectada. Para
aproximar o jogo da realidade dos alunos, os cenários procuram se
assemelhar aos encontrados na maior parte das cidades do interior
do Rio Grande do Norte, como é o caso de uma residência, o açude
da cidade, a escola, o hospital, dentre outras localidades que possam
ser facilmente identificadas pelos participantes.

Figura 18 – Tabuleiro do jogo “detetive aquático”
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As doenças retratadas nesse jogo são: cólera, dengue, disenteria
bacteriana, disenteria amebiana e esquistossomose. Essas enfermidades ocorrem com frequência nas cidades brasileiras, fato esse que
aproxima a brincadeira da realidade observada na comunidade dos
participantes. Os aspectos abordados no jogo são os sintomas, assim
como os possíveis locais de infecção, fazendo com que os jogadores
tenham a consciência de como se evitar e prevenir a transmissão e
manifestação das doenças.

Figura 19 – Cartas das doenças do jogo “detetive aquático”

a)

Materiais

Para a realização do jogo foram criados: um tabuleiro; 20 cartas,
que representam cinco doenças, seis sintomas e nove localidades
da cidade; cinco peões, que são feitos a partir de biscuit e que representam as doenças; um envelope, que armazenará os objetos a
serem descobertos pelos participantes em cada rodada; e um bloco
de anotação, em que os jogadores poderão anotar as dicas obtidas
no decorrer da partida.
O jogo é constituído por 1 tabuleiro, 1 dado, 19 cartas, 1 envelope,
5 blocos de anotações e 5 peões.
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As cartas representam cinco doenças suspeitas, cinco sintomas
apresentados e nove locais da cidade. As cartas das doenças trazem
também os causadores e os vetores (quando houver) de cada uma
delas. As doenças retratadas no jogo são: cólera, dengue, disenteria
bacteriana, disenteria amebiana e esquistossomose. Os sintomas são:
febre, diarréia, dor de cabeça, náuseas e vômitos e dor abdominal. Os
locais da cidade representados são: açude, biblioteca, casa, escola,
hospital, igreja, padaria, praça e zoológico.

b)

Desafios do jogo

Conseguir descobrir, antes dos demais jogadores, três informações a respeito de uma pessoa que foi infectada por uma doença de
veiculação hídrica em uma determinada cidade fictícia. Levando em
consideração as localidades em que o indivíduo pode ter sido contaminado, o jogador deve descobrir a doença que afetou a pessoa, um
dos sintomas que foi desenvolvido pelo paciente e o local em que
ele foi infectado com auxílio das “dicas” que serão fornecidas pelos
outros jogadores durante a partida.

c)

Jogadores

O jogo deve ter no mínimo 3 jogadores e no máximo 5. Cada jogador será representado por um peão, que corresponde (pela sua cor)
a uma das doenças retratadas no jogo.
Observação: Não é possível jogar com menos de três jogadores

d)

Modo de jogar

No início do jogo, três (3) cartas de cada categoria são escolhidas
aleatoriamente e depositadas dentro de um envelope, para que ninguém as veja. Tais cartas (representando uma doença suspeita, um
sintoma e um local) revelam, respectivamente, a doença que infectou
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o indivíduo, o primeiro sintoma manifestado pela pessoa e o local
onde ocorrera a contaminação. As demais cartas são distribuídas
igualmente aos participantes (caso um jogador receba menos cartas
que os demais, este deverá começar a partida).
O objetivo é encontrar a solução da contaminação do indivíduo,
isto é, descobrir as cartas que estão dentro do envelope em cada partida. São cinco doenças suspeitas (cólera – roxo, dengue – vermelho,
disenteria amebiana – verde, disenteria bacteriana – azul, esquistossomose – amarelo), cinco sintomas (diarreia, dor abdominal, dor de
cabeça, febre, náuseas e vômitos) e nove locais (açude, biblioteca,
casa, escola, hospital, igreja, padaria, praça e zoológico), conferindo
diversas possibilidades de combinação para a contaminação ocorrida
na cidade fictícia.
No decorrer do jogo, quando o jogador entrar na casa de um local
da cidade, ele poderá sugerir quais seriam as três cartas do envelope.
Os demais participantes deverão contradizer o palpite, começando
pelo jogador à esquerda daquele que fez o palpite e, para isso, deve
exibir alguma carta que seja parte do palipte, comprovando que a
mesma não se encontra dentro do envelope. A carta (apenas uma
dentre as três opções do palpite) deve ser mostrada apenas àquele
que palpitou.
Nenhuma informação deve ser omitida, caso contrário o jogador
será eliminado da partida. Caso o jogador logo à esquerda não possua em mãos nenhuma carta do palpite para mostrar, a exibição será
por conta do próximo jogador da esquerda e assim sucessivamente
até uma carta ser mostrada a quem fez o palpite; em não havendo
nenhum jogador que contenha nenhuma das três cartas do palpite,
o jogador que fez o palpite passa a vez ao próximo participante. Os
palpites recebidos por cada jogador devem ser feitos no bloco de
anotações, de modo a otimizar a organização das informações e a
solução do jogo.
Após suspeitar ter desvendado a contaminação, o jogador faz uma
acusação (para tal, ele deve se dirigir ao centro do tabuleiro com o
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seu peão; o local que apresenta o símbolo do jogo), no qual cita em
definitivo qual é a doença que acometeu o indivíduo, qual o sintoma
que se manifestou primeiro e em qual local houve a contaminação.
O próprio acusador verifica as cartas do envelope, em segredo. Caso
tenha acertado, é declarado o vencedor do jogo. Em caso de erro, o
jogador é eliminado, podendo apenas desmentir o palpite dos demais
participantes.
Boa diversão!
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Você é um cidadão
ecologicamente correto.
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