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Introdução

A equipe de saúde da família deve possuir entre suas atribuições a necessidade de repassar

informações que gerem conhecimento e modifiquem a compreensão de saúde na comunidade

em que atua. Para isso, o grupo operativo representa uma opção muito útil. O grupo operativo

representa uma técnica de trabalho coletivo, com propósito de promover um processo de

aprendizagem. Nesse sentido, a Ludo-educação deve ser considerada como uma ferramenta

importante para mudar a rotina dos grupos operativos, tornando os encontros mais

interessantes e produtivos. É uma forma de fixar conceitos de forma despercebida,

envolvendo o participante fisicamente, socialmente e cognitivamente. (ALMEIDA, 1987)

Objetivo

Este trabalho teve como objetivo relatar a

experiência de utilização de um jogo educativo no

trabalho de um grupo operativo da Equipe de

Saúde da Família; descrever o uso da ludo-

educação e o interesse despertado nos pacientes

em um grupo operativo específico – tabagismo.

Metodologia

Este trabalho pretendeu descrever aplicação de

um jogo de tabuleiro e cartas em um grupo

operativo – grupo de tabagismo – e, em seguida,

avaliar informalmente entre os participantes o grau

de participação e de interesse despertado pela

mudança de estratégia pedagógica. O jogo tem

por base o denominado Jogo da Vida, versa sobre

temas relacionados ao tabagismo. É composto por

um tabuleiro com o nome do jogo e cinco degraus

representando a partida e a chegada, como se

Discussão

A Ludo-educação é uma estratégia de ensino utilizada para estimular e facilitar o aprendizado

(ALMEIDA, 1987; MENDES, 2005). Se bem conduzida, pode ser muito produtiva na difícil

tarefa de transformar informação em conhecimento efetivo. Uma das estratégias utilizadas

para isso é a criação de grupos operativos que discutem algum tema específico, como a

hipertensão, o diabetes e o tabagismo. Como trabalhado no Módulo IV do Curso de

Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, manter um grupo, tanto do ponto de

vista quantitativo, quanto do ponto de vista qualitativo, é um desafio. Alguns autores afirmam

sua importância como modificador da realidade dos cidadãos, embora alguns usuários os

Considerações Finais

O grupo operativo, centrado no processo de

inserção do sujeito no grupo, no vínculo e na

tarefa pode cumprir uma função terapêutica,

pois se caracteriza por se centrar

explicitamente em uma tarefa, no caso, o

diagnóstico de dificuldades sobre o tabagismo.

Os resultados mostraram que os integrantes do

Avaliação de uma Partida

Após a apresentação do Jogo da Vida aos participantes do grupo de combate ao tabagismo,

pode-se perceber que alguns se apresentam estimulados a participar, enquanto outros se

mostram tímidos. Após a atividade, alguns participantes são argüidos informalmente sobre a

atividade lúdica que acabam de participar. Alguns relatam algumas dificuldades iniciais. Outro,

ainda, ressaltam que as dificuldades eventualmente ocorridas foram discutidas entre os

participantes, sendo a palavra final do coordenador. Isso fazia com que cada um refletisse

sobre o tema e aprendesse um pouco mais.
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tratasse de uma corrida. O jogo também é composto por um baralho com 52 cartas com

questões sobre tabagismo impressas na face interna de cada carta. O jogo é vencido por

quem acerta mais questões e chega primeiro ao final do tabuleiro.

considerem repetitivos e desestimulantes

(MOREIRA, OLIVEIRA & COSTA, 2005). Por

isso, a criação e aplicação de jogos nos grupos

operativos pode ser uma alternativa para torná-

los mais interessantes e estimular a presença

assídua da comunidade. O grupo de combate

ao tabagismo foi o primeiro no município de

Moeda a ser submetido a um jogo. Os

resultados mostraram-se satisfatórios, embora

sejam necessárias, ainda, algumas

modificações e adequações.

grupo participaram mais ativamente das atividades e produziu mais conhecimento sobre o

tema, o que torna a ludo-educação uma possibilidade pedagógica bastante promissora. A

Ludo-educação produz de uma forma eficiente, o entrelaçamento de uma atividade agradável

e estimulante com o conteúdo educacional que é necessário trabalhar.
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