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Introdução

Zoonoses são doenças transmitidas do homem para 
os animais e destes para o homem. A transmissão para 
o homem geralmente ocorre diretamente pelo contato 
com animais infectados, os quais eliminam o agente 
pelas secreções; e indiretamente, pela ingestão de 
animais ou água contaminada. A participação de 
vetores e a interação com o ambiente também pode 
ocorrer. Por esta rasão alimentos de origem animal, 
como carne, leite e derivados, ovos e mel são de grande 
importância [1].  

Existem mais de 150 doenças de caráter zoonótico, e 
algumas são de maior importância para a saúde pública, 
como por exemplo a Raiva, a Leplospirose, a 
Leishmaniose, entre outras [1].

Vista a importância das zoonoses para a saúde 
pública, faz-se necessária a conscientização da 
população quanto aos riscos das mesmas, 
especialmente de crianças, por estas serem 
disseminadoras de conhecimento, repassando para os 
pais e outros adultos o aprendizado obtido [2].

A ludicidade caracteriza-se pelo uso de 
ensinamentos do conhecimento por meio de jogos e
brinquedos educativos. A pedagogia moderna fez 
ressurgir a necessidade e a importância do uso de 
recursos lúdicos nas atividades didáticas. Por isso se 
faz necessário proporcionar às crianças um ensino que 
desenvolva através de espaços e atividades educativas
lúdicas as diversas capacidades humanas como: 
intelectuais, motoras e sociais, quantos outros aspectos 
importantes [3].

A utilização de recursos lúdicos estimula o 
aprendizado das crianças uma vez que enquanto a 
criança  brinca  ela aprende e aprende porque se 
integra, vivencia e participa ativamente no momento 
educacional [4]. As brincadeiras despertam a atenção e 
curiosidade não só das crianças, mas também de 
qualquer pessoa, deixando-a livre para aprender [5].

Com base no presente exposto realizou-se uma 
oficina sobre zoonoses e saúde pública em uma escola 
municipal para alunos da 5ª e 6ª séries. A mesma foi 
realizada com o intuito de orientar os alunos sobre as 
principais zoonoses e sobre os cuidados que se deve ter 
com a higiene, bem como com outras práticas visando 

prevenir a instalação de doenças e utilizando-se técnicas 
lúdicas.

Material e métodos

A oficina foi realizada na Escola Municipal Sociólogo 
Gilberto Freire localizada na comunidade do Córrego da 
Fortuna, bairro de Dois Irmãos, Recife, PE, no mês de 
setembro de 2009. A mesma foi ministrada a cada uma das 
três turmas da 5ª série e a cada uma das duas turmas da 6ª 
série. A realização da oficina ocorreu em dois momentos. 
A. Primeiro momento

Realizou-se uma palestra, de cerca de quinze minutos, 
sobre as zoonoses mais relevantes e sobre saúde pública, a 
saber Leptospirose, Complexo teníase-cisticercose, 
Leishmaniose, Tuberculose e Raiva. 
B. Segundo momento

Aplicou-se o jogo educativo a cada uma das cinco 
turmas, para estimular a sua participação e o seu 
aprendizado. O aprendizado das crianças acerca do assunto 
foi avaliado de acordo quanto aos critérios:
- participação dos alunos durante a realização do jogo;
- capacidade de responder as perguntas;
- capacidade de relacionar o que foi apresentado com o dia 
a dia;
- conhecimento prévio do assunto.
B.1. Confecção do jogo

O jogo, tipo jogo de tabuleiro, foi confeccionado
utilizando emborrachado e em tamanho real, para melhor 
visualização dos alunos, para a sua base; isopor, para a 
confecção das peças móveis; e cartolina para a confecção 
de animais para animar visualmente o jogo. Ele foi
composto por um caminho dividido em oitenta casas. Estas 
continham perguntas, afirmações e informações, sobre as 
zoonoses abordadas, distribuidas no seu decorrer. Para a 
realização do jogo a turma foi dividida em dois grupos, 
onde cada grupo foi representado por um peça móvel, cujo 
objetivo era chegar ao final do caminho antes do 
adversário. 

Resultados e Discussão

Durante a apresentação da parte teórica notou-se o 
interesse das turmas, pois as mesmas prestaram atenção e 
contribuiram por relatar casos que aconteceram em suas 



famílias.

Assim como na apresentação teórica pôde-se 
observar na prática lúdica que os alunos da escola 
tiveram participação efetiva. Esta participação foi 
observada pelo interesse demonstrado pelos alunos ao 
quererem participar do mesmo, os mesmos 
demonstraram ter prestado atenção a apresentação, pois 
responderam a grande maioria das perguntas 
corretamente.

Este resultado é semelhante ao encontrado por 
Santos [3] ao avaliar a utilização da ludicidade por uma 
professora da Escola Municipal Santa Terezinha do 
Chame-Chame, onde foi observada que ao utilizar de 
atividades lúdicas na abordagem da disciplina,
proporcionou uma maior vontade dos alunos em 
participar da atividade [3].

A abordagem lúdica acerca das principais zoonoses e 
da saúde pública contribuiu para o conhecimento dos 
participantes acerca da importância de se tomar 
medidas que visem evitar a proliferação de doênças de 
caráter zoonótico, além de contribuir para a formação 

dos alunos ao estimular a interação e a participação de 
todos.
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