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Resumo 

 

 

Introdução: A Organização Mundial de Saúde considera a obesidade infantil um dos 

problemas de saúde pública mais graves do século XXI. Os jogos de computador 

lúdicos, mas com um cunho educativo são denominados como serious games e têm 

sido uma importante ferramenta tecnológica no processo de educação. Este estudo 

investigou se o uso dos jogos virtuais lúdicos e educativos em apoio à educação em 

alimentação saudável por escolares do ensino fundamental reforçou os conceitos 

adquiridos e auxiliou na modificação de hábitos alimentares inadequados. Objetivos: 

Analisar o uso de jogos virtuais lúdicos educativos na orientação sobre alimentação 

saudável em escolares. Objetivos específicos: - Levantar o conhecimento prévio dos 

escolares sobre Alimentação Saudável antes das intervenções educativas; - Conhecer 

o crescimento cognitivo de escolares submetidos a uma aula expositiva sobre 

Alimentação Saudável; - Avaliar o crescimento cognitivo de escolares frente à 

aplicação de duas estratégias: aula expositiva seguida de jogos lúdicos educativos. 

Método: Estudo transversal, descritivo e quantitativo. Após aprovação pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da UNIFESP, os escolares de 4º e 5º ano, turmas A e B, da Escola 

Paulistinha de Educação da UNIFESP, que tinham a autorização dos pais e desejavam 

participar foram incluídos no estudo e responderam a um questionário com perguntas 

fechadas sobre alimentação saudável antes da ação educativa (Pré-teste), a seguir 

participavam da palestra educativa do tipo preleção dialógica, e respondiam novamente 

o mesmo questionário (Pós-teste). Os alunos do 5º ano alguns dias após a palestra 

eram convidados a participar de jogos virtuais educativos em alimentação saudável, 

previamente selecionados, segundo critérios: gratuidade, língua portuguesa, fácil 

jogabilidade, cunho educativo em nutrição saudável. Na análise estatística dos 

resultados foram utilizados os testes: Mc Nemar, Quiquadrado, Wilcoxon, Mann–

Whitney. Resultados: Participaram da pesquisa 79 escolares, entre 9 e 10 anos de 

idade, de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Paulistinha de Educação. Os 

alunos do 4º ano tiveram um percentual de acertos significantemente maior no 

questionário aplicado após a aula educativa. Para o 4º ano A o percentual de melhora 

do conhecimento (16,2%) foi significantemente maior do que o de piora (8,5%); para o 
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4º ano B o percentual de melhora do conhecimento (25,3%) foi também 

significantemente maior do que o de piora (6,1%). Em relação aos alunos do 5º ano, 

que participaram do jogo foi constatado que o percentual de acertos no pré-teste do 5º 

ano A de 66,6% subiu para 79,88%, pós- jogo, aumento este significante. E o 5º ano B 

que no pré-teste teve um percentual de 62,4% de acertos, subiu para 67,9% pós aula, 

aumento significante e após o jogo o percentual de acertos subiu para 84,84% 

crescimento significante. Constatou-se uma melhora cognitiva, com maior percentual 

de acertos às questões no pós- jogo, que as respostas obtidas só com a preleção 

dialogada. Estes resultados indicam a eficácia da ferramenta de multimídia serious 

games como um instrumento de apoio à educação alimentar nestes escolares. 

Conclusão: Os jogos virtuais lúdicos e educativos demonstraram ser ferramenta útil de 

apoio à educação nutricional. Houve melhora no conhecimento cognitivo dos escolares 

após a aula expositiva como ação educativa em todos os grupos estudados e a 

melhora foi estatisticamente significante. O uso dos jogos virtuais entre os alunos do 5º 

ano demonstrou a eficácia desta ferramenta de multimídia serious games aplicada à 

nutrição saudável, por apresentar melhora cognitiva, com maior percentual de acertos 

às questões do questionário no pós- jogo, que as respostas obtidas só com a preleção 

dialogada. A ferramenta de multimídia serious games aplicada à nutrição saudável 

demonstrou sua eficácia, neste estudo.  
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Abstract 

 

The World Health Organization (WHO) considers childhood obesity as one of the most 

serious public health problems of the 21st century. Playful computer games, but with an 

educational purpose are called serious games and have been an important 

technological tool in the education process. This study investigated whether the use of 

play and educational virtual games in support of healthy eating education by elementary 

school students reinforced the acquired concepts and helped in the modification of 

inappropriate eating habits. Objectives: To analyze the use of virtual playful educational 

games in the orientation about healthy eating in schoolchildren. Specific objectives: - To 

raise the students' prior knowledge about Healthy Eating before the educational 

interventions; - To know the cognitive growth of schoolchildren submitted to an 

expositive class on Healthy Eating; - To evaluate the cognitive growth of schoolchildren 

in front of the application of two strategies: expository class followed by playful 

educational games Method: Cross-sectional, descriptive and quantitative study. After 

approval by the Ethics and Research Committee of UNIFESP, the 4th and 5th grade 

students, classes A and B, of the Paulistinha School of Education of UNIFESP, who had 

their parents' permission and wanted to participate, were included in the study and 

answered a questionnaire with closed questions about healthy eating before the 

educational action (Pre-test), then participated in the educational lecture of the type 

dialogical lecture, and answered again the same questionnaire (Post-test). The students 

of the 5th grade a few days after the lecture were invited to participate in educational 

games in healthy food, previously selected, according to criteria: gratuitousness, 

Portuguese language, easy gameplay, education in healthy nutrition. In the statistical 

analysis of the results were used the tests: Mc Nemar, Quiquadrado, Wilcoxon, Mann-

Whitney. Results: 79 students, between 9 and 10 years of age, from the 4th and 5th 

year of elementary education at Paulistinha School of Education participated in the 

study. The students of the 4th year had a significantly higher percentage of correct 

answers in the questionnaire applied after the educational class. For the 4th year A, the 

percentage of improvement in knowledge (16.2%) was significantly higher than that of 

worsening (8.5%); for the 4th year B, the percentage of improvement in knowledge 

(25.3%) was also significantly higher than that of worsening (6.1%). In relation to the 5th 

grade students, who participated in the game, it was verified that the percentage of 
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correct answers in the pre-test of the 5th year A of 66.6% increased to 79.88%, post-

game, a significant increase. And the 5th year B, which in the pre-test had a percentage 

of 62.4% of correct answers, rose to 67.9% after class, a significant increase and after 

the game the percentage of correct answers rose to 84.84% significant growth. We 

found a cognitive improvement, with a higher percentage of correct answers to 

questions in the post-game, than the answers obtained only with the dialogical lecture. 

These results indicate the effectiveness of the serious multimedia multimedia tool as an 

instrument to support food education in these students. Conclusion: Virtual play and 

educational games have proved to be a useful tool to support nutritional education. 

There was improvement in the cognitive knowledge of the students after the lecture as 

educational action in all groups studied and the improvement was statistically 

significant. The use of virtual games among fifth year students demonstrated the 

effectiveness of this serious games multimedia tool applied to healthy nutrition, because 

it presents cognitive improvement, with a higher percentage of correct answers to 

questions in the post-game questionnaire, than the answers obtained only with the 

dialogue lecture. The serious games multimedia tool applied to healthy nutrition 

demonstrated its effectiveness in this study. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A educação melhora a saúde pública e promove a equidade em saúde, e a 

educação básica e o bem-estar social são partes integrantes da condição de saúde do 

indivíduo. Não se pode ser saudável sem conhecimento básico, capacidade de 

raciocínio, capacidades emocionais de autoconsciência e regulação emocional, além 

de habilidades de interação social (HAHN; TRUMAN, 2015). 

A fase da adolescência é um período crítico para praticar intervenções de 

promoção da saúde e prevenção de risco, já que os adolescentes possuem percepções 

e perspectivas de vida únicas que devem ser consideradas no desenvolvimento das 

intervenções. O conteúdo abordado deve ter proximidade com as experiências de vida 

do adolescente e utilizar estratégias criativas e envolventes, as quais devem 

proporcionar maior envolvimento pessoal, aceitação e reflexão para promoção de 

comportamentos saudáveis (LEECH et al., 2014). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (2014) afirma que a prevalência da 

Obesidade na infância e adolescência vem aumentando em todo o mundo e esse 

aumento está ocorrendo de forma mais intensa nos países de baixa e média renda. O 

número de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade aumentou de 31 

milhões em 1990 para 42 milhões em 2013. Considerando a população mundial 1,9 

bilhão estão acima do peso e 600 milhões são obesas.  

Se a atual tendência continuar o número deve aumentar e em 2025 teremos 

uma estimativa de 70 milhões de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. 

Sem intervenção, a obesidade infantil prossegue na adolescência e vida adulta. De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade infantil está associada a 

uma ampla gama de complicações de saúde e a um risco aumentado de início precoce 

de doenças, incluindo diabetes e doenças cardíacas. Há evidências científicas de que 

uma dieta saudável e atividade física são elementos-chave na prevenção de doenças e 

seus fatores de risco, incluindo sobrepeso e obesidade. Para implementação de ações 

efetivas necessário se faz uma parceria comunitária, governamental e científica. (WHO, 

2017)  

O sobrepeso e a obesidade infantil são o quinto fator principal de risco de 

disfunção no mundo. Já foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como a 

pandemia do século XXI. Compreender as causas da obesidade é um fator importante 



I n t r o d u ç ã o  | 3 

 

para a sua prevenção e tratamento, não sendo uma tarefa fácil, pois o aumento do 

peso corporal e do excesso de adiposidade é um processo complexo onde ocorre a 

interação de vários fatores, tais como: genéticos, ambientais, endócrinos e 

metabólicos, além de influências socioeconômicas e culturais. As variáveis ambientais: 

ordenamento dos espaços urbanos, globalização da indústria alimentar, distribuição de 

alimentos, evolução tecnológica, disponibilidade de alimentos hipercalóricos, tamanho 

das doses, publicidade, marketing, emprego materno, escolha alimentar e atitude 

parenterais e comportamentais (depressão, stress, regime alimentar, vida sedentária) 

têm sido designadas como aquelas que mais influenciam na elevada incidência e 

prevalência da obesidade na escala global (HOELSCHER; MCCULLUM, 2006). 

Mais da metade da população da América Latina está com excesso de peso, 

sendo que destes 58% estão com excesso de peso e 23% está obesa. Entre as 

crianças de 5 a 11 anos o sobrepeso ou obesidade varia de 18,9% a 36,9%. (OMS, 

2016) 

A obesidade tem merecido especial atenção por parte das entidades de saúde 

mundiais. 

 Dados da pesquisa Vigitel 2013 indicaram que 50,8% dos brasileiros estavam 

acima do peso ideal e 17,5% são obesos, esses percentuais são 19% e 48% 

superiores aos registrados em 2006, quando a proporção de pessoas acima do peso 

era de 42,6% e de obesos era de 11,8% (BRASIL, 2014). 

No Brasil mais recentemente durante o Encontro Regional para Enfrentamento 

da Obesidade Infantil do Ministério da Saúde, em Brasília, de 14 a 16 de março de 

2017, foram  apresentados dados sobre o excesso de peso da população brasileira, 

que atinge mais da metade dos indivíduos, sendo que o excesso de peso entre as 

mulheres (59,8%) é maior que nos homens (57,3%), dentre as mulheres 25,2% estão 

obesas contra 17,5% dos homens, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde 

(2013). Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, 25,5% estão com excesso de peso e 

8,4% estão obesos, como apresentado no Estudo de Riscos Cardiovasculares em 

Adolescentes (ERICA, 2015). As doenças associadas à obesidade são muitas e 

causam grave impacto na saúde pública nacional.  O Ministério da Saúde propõe 

trabalhar pela melhoria da alimentação e incentivar a prática de hábitos saudáveis e 

estimular a promoção e programas de educação em saúde para o controle da 

obesidade.  
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          As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) podem ser definidas e 

compreendidas como um conjunto de recursos tecnológicos que proporcionam um 

novo modo de se comunicar. Seu registro vem da época da Terceira Revolução 

Industrial e o seu gradativo desenvolvimento é a partir da década de 70 e foi ganhando 

atenção sobretudo na década de 1990 (acesso em 18/12/2108 

http://www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-aprenda/tics/). 

           Algumas das maiores características das TICs são: a agilidade, a 

horizontalidade e a possibilidade de manipulação do conteúdo da comunicação e 

informação mediante a digitalização e comunicação em redes.  

As TICs têm sido um dos meios importantes para disseminar, educar e propiciar 

situações que facilitam a construção de significados na medida em que oferecem 

ferramenta acessível, que permite o uso em atividade individual ou colaborativa 

(MORATORI, 2003).  

Os computadores estão cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade 

moderna. Sua presença cultural aumenta a cada dia e, com a chegada ao meio 

escolar, é indispensável refletir sobre o que se espera desta tecnologia como recurso 

pedagógico para ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem. Atualmente, 

escolares e adolescentes se interessam pela linguagem virtual e agilidade da 

informação, havendo necessidade de utilizarmos ferramentas de apoio que despertem 

seu interesse e os motive a exercitar as habilidades cognitivas (BOZZA, 2016).  

A sociedade atual vive a "era da informação" e, consequentemente, a 

experiência educacional deve ser diversificada uma vez que envolve uma multiplicidade 

de tarefas. A introdução do computador na escola justifica-se através do argumento de 

que este é um instrumento eficaz, que possibilita o aumento da motivação dos 

estudantes e cria atividades que constituem oportunidades especiais para aprender e 

resolver problemas. O entretenimento, usando o computador como ferramenta, tem se 

tornado uma forte tendência, incentivada por recursos tecnológicos cada vez mais 

sofisticados e acessíveis.  O computador pode ser utilizado como mais uma ferramenta 

de apoio às ações de prevenção em saúde. (FAGUNDES; LIMA; SANTOS, 2016) 

Os videogames são um recurso educativo emergente que demonstram 

resultados promissores na saúde de adolescentes e crianças. Os jogos digitais 

voltados à promoção de saúde oferecem métodos interessantes e inovadores, com alto 

potencial para aumentar o conhecimento, uma vez que, por meio de mensagens 



I n t r o d u ç ã o  | 5 

 

persuasivas favorecem a mudança de comportamento (CARVALHO et al., 2013; 

BARANOWSKI et al., 2016). 

Uma das maneiras mais fáceis de atingir habilidades colaborativas é por meio de 

jogos digitais que ao facilitar as tarefas para o ser humano, indiretamente altera sua 

forma de se comunicar e aprender. Pesquisas surgiram nos últimos anos com a 

intenção de estudar como integrar as TICs ao processo de ensino e aprendizagem. 

Para o estudante desenvolver as suas competências e não mais absorver somente o 

conteúdo no processo de aprendizagem é necessário uma educação ativa e 

desafiadora visando o desenvolvimento de habilidades para a obtenção e utilização das 

informações (MORATORI, 2003). 

A área de jogos digitais tem se desenvolvido e são várias as ferramentas 

propostas por essas tecnologias de informação. Uma abordagem educacional baseada 

em jogos eletrônicos pode integrar características lúdicas a conteúdo específico, 

motivando o processo de aprendizado. O uso de jogos e atividades lúdicas pode ser 

uma ferramenta útil e de boa receptividade por parte do público infanto-juvenil para 

atingir o objetivo de educação em saúde (DIAS et al., 2017) 

Os serious games tem como definição serem jogos de computador nos quais a 

educação, em suas várias formas, torna-se o objetivo principal (DETERDING et al., 

2003). O próprio termo serious games traduzido como "jogo sério" tornou-se de amplo 

uso com o surgimento da iniciativa em 2002.  

No contexto educacional, a utilização de serious games no processo de ensino-

aprendizagem está em constante crescimento. Conforme Netto e colaboradores (2012), 

este crescimento se dá devido a um ambiente favorável que desperta interesse do 

estudante e o motiva a explorar, pesquisar, refletir e depurar suas ideias. 

É grande a preocupação com a obesidade na população infanto-juvenil em que 

os desvios nutricionais podem consolidar hábitos alimentares de risco à saúde e, se 

não corrigidos, podem se perpetuar na vida adulta acarretando graves consequências à 

saúde da população (OMS, 2016). 

Há necessidade de desenvolver desde a infância ações educativas sobre 

alimentação saudável com a utilização de novas metodologias que facilitem a 

participação ativa das crianças. Estas ações visam incorporar mudanças nos hábitos 

alimentares e possibilitar com isso uma geração com menos agravos à saúde na vida 

adulta.  
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Diante do exposto, este estudo tem por objetivo responder às seguintes 

perguntas:  

• Qual o conhecimento prévio de escolares sobre Alimentação Saudável? 

• Qual o crescimento cognitivo após uma aula expositiva sobre Alimentação 

Saudável? 

• Qual o conhecimento cognitivo após aula expositiva e jogos lúdicos educativos 

sobre o tema?    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  O B J E T I V O S  
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2  OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a ação do uso de jogos virtuais lúdicos educativos na orientação sobre 

alimentação saudável em escolares. 

 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

• Levantar o conhecimento prévio dos escolares sobre Alimentação Saudável 

antes das intervenções educativas.  

• Conhecer o crescimento cognitivo de escolares submetidos a uma aula 

expositiva sobre Alimentação Saudável. 

• Avaliar o crescimento cognitivo de escolares frente à aplicação de duas 

estratégias: aula expositiva seguida de jogos lúdicos educativos.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .  R E V I S Ã O  D A  L I T E R A T U R A  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Jogos de Computador 

 

Os jogos educacionais podem se inserir em diversas atividades, as quais não 

estão voltadas apenas para o desenvolvimento de conteúdos específicos, mas também 

de habilidades que enriquecerão a formação geral do educando. Essas habilidades o 

auxiliarão a: ampliar sua linguagem e promover a comunicação e troca de ideias; por 

meio de atividades em grupo, estimular a compreensão de regras, percepção espacial, 

discriminação visual e formação e fixação de conceitos (CANDIDO et al., 1982). 

O jogo pedagógico ou didático é aquele fabricado com o objetivo de proporcionar 

determinadas aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, por conter o 

aspecto lúdico (CUNHA, 1988). 

Lerner (1991) comenta que a tarefa de "ensinar" era confundida com o 

"transmitir" e, nesse contexto, o estudante era um agente passivo da aprendizagem e o 

professor um transmissor. O empenho do educando passou a ser a força que comanda 

o processo da aprendizagem, sendo um gerador de situações problematizadoras, 

estimuladoras e eficazes. 

O lúdico incentiva o desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança 

aprende a agir e sua curiosidade é estimulada. Adquire iniciativa e autoconfiança além 

de proporcionar o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração 

(VYGOTSKI, 1991).  

Bongiolo, Braga e Silveira (1998) afirmam que um programa educacional, que 

tem como modelo de ambiente o jogo, se caracteriza em geral por: conter telas 

visualmente atrativas, com recurso musical e animação; ser de fácil interação do 

usuário com o sistema; possibilitar variações de ambiente e de níveis de dificuldades e 

atividades; ser executado em tempo real e fornecer respostas imediatas; desafiar a 

curiosidade e o interesse crescentes para a exploração do jogo. 

Utilizado para atingir determinados objetivos pedagógicos, o jogo pode ser uma 

alternativa para se melhorar o desempenho dos estudantes em alguns conteúdos de 

difícil aprendizagem. O jogo nem sempre foi visto como didático, pois como a ideia de 

jogo encontra-se associada ao prazer, ele era tido como pouco importante para a 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 11 

 

 

formação da criança. Sendo assim, a utilização do jogo como meio educativo demorou 

a ser aceita no ambiente educacional (GOMES, FRIEDRICH, 2001).  

Segundo Miranda (2001), mediante o jogo didático, vários objetivos podem ser 

atingidos, relacionados à cognição (desenvolvimento da inteligência e da 

personalidade, fundamentais para a construção de conhecimentos); afeição 

(desenvolvimento da sensibilidade e da estima e atuação no sentido de estreitar laços 

de amizade e afetividade); socialização (simulação de vida em grupo); motivação 

(envolvimento da ação, do desfio e mobilização da curiosidade) e criatividade. 

Prensky (2001) toma por base duas premissas: os padrões de pensamento dos 

estudantes mudaram, ou seja, os estudantes da época eram “falantes nativos” na 

linguagem da mídia digital; esta geração experimentou uma forma radical de 

computador e videogame, este novo formato de entretenimento moldou suas 

preferências e habilidades e ofereceu um enorme potencial para a aprendizagem, tanto 

enquanto crianças como na idade adulta. 

Campos, Felicio e Bortolotto (2003) consideram uma alternativa viável e 

interessante, a aplicação de jogos didáticos que facilitam a compreensão do conteúdo 

de forma motivante e divertida, como uma forma de contribuir para os processos de 

ensino e aprendizagem. Referem que a apropriação e a aprendizagem significativa de 

conhecimentos são facilitadas quando tomam a forma aparente de atividade lúdica, 

pois os alunos ficam entusiasmados quando recebem a proposta de aprender de uma 

forma mais interativa e divertida, resultando em um aprendizado significativo. Neste 

sentido, o jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na 

medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de 

experiência pessoal e social, ajuda a construir suas novas descobertas, desenvolve e 

enriquece sua personalidade, e simboliza um instrumento pedagógico que leva o 

professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. Ele pode 

ser utilizado como promotor de aprendizagem das práticas escolares, possibilitando a 

aproximação dos alunos ao conhecimento científico, levando-os a ter uma vivência, 

mesmo que virtual, de solução de problemas que são muitas vezes muito próximas da 

realidade que o homem enfrenta ou enfrentou. 

No início os jogos de computador eram usados só como entretenimento e 

diversão, mas com a necessidade de inovação e ampliação de sua aplicabilidade, os 

jogos passaram a ter propósitos instrutivos e se tornaram uma ferramenta educacional 
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de apoio aos conceitos principais ministrados. A combinação computador mais jogo se 

tornou eficiente, pois associa a riqueza dos jogos educativos com a atração pelo uso 

dos computadores. Como consequência desta associação, surgiram os jogos 

educacionais computadorizados, onde o computador é usado de forma lúdica e 

prazerosa, para explorar um determinado ramo de conhecimento, além de trabalhar 

com algumas habilidades, como, por exemplo, destreza, associação de ideias e 

raciocínio lógico e indutivo, entre outras (MORATORI, 2003). 

Em relação aos impactos positivos, os jogos podem apoiar o desenvolvimento 

de uma série de diferentes habilidades, como discutido por Savill-Smith e Kent (2003): 

analíticas e espaciais, estratégicas, capacidades de aprendizagem e reconhecimento; 

psicomotoras; seletivas visuais; atenção, entre outras. Experimentos em que no grupo 

de teste foi usado software especialmente projetado para treinamento de atenção 

mostraram que mesmo a experiência não sistemática com o computador melhorou o 

comportamento de atenção das crianças (NAVARRO et al., 2003). 

Foram relatados impactos positivos mais específicos, por exemplo, por 

Enochsson (2004), que encontrou uma correlação positiva entre a experiência em 

jogos de computador e desempenho em simulação endoscópica por estudantes de 

medicina. O melhor desempenho dos jogadores é atribuído à sua experiência de 

percepção tridimensional a partir de jogos de computador. 

Os serious games foram projetados não apenas para entreter jogadores, uma 

vez que educam, treinam ou mudam comportamento, os jogos para a saúde têm como 

propósito a prevenção e a gestão de doenças (STOKES, 2005). 

Os serious games necessitam de um planejamento e de uma equipe 

multidisciplinar na sua construção. Diversas áreas do conhecimento trabalham de 

forma interdisciplinar com a indústria desses jogos educacionais. Neste contexto, 

podemos destacar as várias utilidades destes aplicativos na área da saúde, como por 

exemplo: novas abordagens para reabilitação e hábitos saudáveis; intuito educacional; 

e ferramentas para treinamento (MICHAEL; CHEN, 2006). 

Por aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos, o jogo é uma importante estratégia 

para o ensino e a aprendizagem de conceitos abstratos e complexos, que favorecem a 

motivação interna, o raciocínio, a argumentação, o diálogo entre estudantes e entre 

professores e estudantes (PATRÍCIA; DE BRITO, 2006).  
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De acordo com Corti (2006), “serious games” é saber como aproveitar o poder 

dos jogos de computador para cativar e envolver os usuários finais com um propósito 

específico, de modo a desenvolver novos conhecimentos e habilidades”. Quando 

procurados na web, estão disponíveis várias definições diferentes. Os jogos educativos 

digitais possibilitam a criação de ambientes de aprendizagem atraentes e gratificantes, 

constituindo-se num recurso poderoso de estímulo para o desenvolvimento integral do 

estudante, ao permitir o desenvolvimento de inúmeras habilidades.  

Os benefícios dos jogos incluem: melhor auto monitoramento; reconhecimento e 

resolução de problemas; tomada de decisão; melhor memória de curto e de longo 

prazo; habilidades sociais aumentadas, tais como, colaboração, negociação e tomada 

de decisão compartilhada (ELSPA, 2006). 

Uma estratégia educativa utilizada de forma crescente na área da Saúde é o uso 

de videogames ou jogos digitais, conforme afirma Derryberry (2007). Os jogos digitais 

fazem parte do entretenimento cotidiano dos adolescentes, mas se voltados à 

Educação em Saúde são desenvolvidos com um propósito específico que não somente 

o de entreter. Os jogos digitais denominados serious games possuem objetivos 

relacionados às mudanças de comportamento e performance sérias, mensuráveis e 

continuadas, focam em um aprendizado específico intencional e servem de ferramenta 

auxiliar na promoção do aprendizado, treinamento de pacientes e profissionais da 

saúde. Podemos mencionar várias classificações para os jogos, cada uma levando em 

consideração um aspecto discriminante para distingui-los como: objetivo, enredo, faixa 

etária e sexo. Sendo que a classificação que se destaca como elemento mais relevante 

é o objetivo do jogo. Neste contexto, Derryberry (2007) ilustrou os seguintes grupos: 

jogos casuais (casual games), jogos sérios (serious games) e jogos publicitários 

(advergames). Os jogos casuais são aqueles desenvolvidos apenas com o intuito de 

entreter o usuário. O aprendizado neste caso pode ocorrer, mas será um subproduto 

ao invés de um resultado intencional. Já, os serious games têm como característica 

ensinar aspectos específicos de disciplinas, ou simplesmente treinar habilidades e 

comportamentos. Quanto aos jogos publicitários são voltados para o comércio.  

De acordo com Johnsen et al. (2007), o aprendizado se tornou efetivo quando os 

jogos virtuais foram utilizados com a finalidade de educação e treinamento, transferindo 

o conhecimento adquirido para ambientes reais, repletos de situações em que o 
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jogador se depara com a tomada de decisão para aprender uma lição ou vivenciar uma 

experiência.  

Gonçalves et al. (2008) utilizando os programas de educação em saúde, no 

ambiente escolar, com enfoque no comportamento e hábitos saudáveis descreveram 

que houve melhora no nível de conhecimento das crianças sobre o processo saúde-

doença, sendo considerada a prática da educação em saúde uma opção efetiva e de 

baixo custo para a democratização de conhecimentos em saúde.  

Para Ritterfied et al. (2009), os serious games podem ser definidos como jogos 

digitais que possuem as finalidades de colaborar com o processo ensino-aprendizagem 

em treinamento, e de propiciar um ambiente de aprendizado mais envolvente e um 

campo atraente para pesquisas científicas.        

Machado, Moraes e Nunes (2009) afirmam que os jogos por ampliarem 

habilidades como memória, atenção e raciocínio deixaram de fazer parte apenas do 

lazer e hoje são considerados importantes ferramentas no processo de aprendizagem 

conceitual, no treinamento de tarefas específicas e na avaliação de desempenho do 

jogador. Consideram que as dificuldades para obter materiais, treinamento de pessoal 

e validação de produtos, como também, a necessidade de novas abordagens para 

reabilitação e ensino de hábitos saudáveis, têm sido as principais motivadoras da 

utilização dos jogos. O termo serious games é utilizado para designar os jogos 

computacionais que tenham a finalidade metodológica de transmitir conhecimentos 

científicos e/ou culturais a estudantes e profissionais, como também, permitir o 

aprimoramento de técnicas através da prática virtual. Os jogos virtuais têm contribuído 

de forma significativa e vem sendo adotado como ferramenta no âmbito científico, 

cultural e, nos últimos anos, ganho impacto entre os profissionais da saúde. Assim, a 

saúde tem sido um dos setores mais favorecidos em termos de treinamento com os 

serious games.  

Por conta dos recursos tecnológicos e com o aparecimento da internet, a gama 

de possibilidades de acesso às mais diversas informações cresceu exponencialmente, 

concretizando, assim, uma mudança de paradigma junto aos novos processos para 

aquisição de conhecimento (BERNARDINO, 2010). 

McCallum (2012) apresentou dois conceitos relacionados ao uso de games na 

educação, gamification e serious games. O termo gamification corresponderia à 

utilização de elementos presentes nos videogames (desafio, pontuação) em um 
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ambiente virtual, com a finalidade de melhorar a experiência do usuário e proporcionar 

maior envolvimento ao conteúdo apresentado. Os serious games foram definidos como 

jogos de computador que colaboram com o processo de ensino-aprendizagem e 

treinamento, e com associação de um rico conteúdo didático a um programa digital que 

ensina de modo dinâmico e divertido. Os atributos presentes nos serious game em 

saúde buscam entreter os jogadores e promover, a partir da apresentação mais atrativa 

do seu conteúdo, a mudança de comportamento e adoção de atitudes mais saudáveis.  

Os jogos conhecidos como Jogos Sérios (Serious Games) visam principalmente 

à simulação de situações do dia a dia, com o objetivo de conscientização das crianças, 

jovens e adultos sobre os conceitos e práticas diárias (DUARTE et al., 2012).  

Com o intuito educacional há também jogos cujo foco é ensinar crianças a se 

alimentar de forma adequada. Esse tema tem despertado grande interesse, pois o 

Ministério da Saúde (MS) vem divulgando a grave realidade da obesidade na infância e 

incentivando as iniciativas educacionais com o objetivo de reduzir esses índices 

alarmantes. (MS, 2017) 

 

 

3.2 Situação nutricional da população pediátrica 

 

A obesidade da população é atualmente, um sério problema de Saúde pública 

em nível mundial afetando tanto os adultos como crianças. O aumento da incidência e 

prevalência atingiu números alarmantes nos últimos anos. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a prevalência de obesidade infantil tem 

crescido em torno de 10 a 40% na maioria dos países europeus nos últimos 10 anos. 

(OMS? Qual ano) 

 A obesidade ocorre mais frequentemente no primeiro ano de vida, entre 5 e 6 

anos e na adolescência, segundo Dietz (2001) e Ebbeling et al. (2002). A OMS ainda 

revela que a obesidade no Brasil está presente nas diferentes faixas econômicas. A 

classe socioeconômica influencia a obesidade por meio da educação, da renda e da 

ocupação, resultando em padrões comportamentais específicos que afetam a ingestão 

calórica, gasto energético e a taxa de metabolismo.  
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A etiologia da obesidade é multifatorial e complexa. Os hábitos alimentares e de 

atividade física desenvolvem -se muito precocemente. Um ambiente obesogênico 

incentiva um consumo excessivo e desencoraja a prática de atividade física 

A obesidade ocorrendo já em idades precoces geralmente prossegue pela vida 

adulta e confere maior risco de resistência à insulina, diminui a tolerância a glicose e 

aumenta o risco de desenvolver hipertensão, dislipidemia, doenças cardiovasculares e 

câncer (ORTEGA-GARCIA et al., 2018).       

Hábitos alimentares saudáveis são estimulados desde o nascimento. Como a 

prática do aleitamento materno exclusivo por 6 meses, como é recomendado, e 

continuado mesmo após a introdução oportuna dos alimentos complementares, por 

dois anos ou mais, confere inúmeros benefícios à saúde das crianças tanto a curto, 

como médio e a longo prazo na vida adulta (HORTA; VICTORA, 2013). 

Ortega-Garcia et al. (2018) apresentaram um estudo prospectivo do nascimento 

até 6 anos de idade com o enfoque no papel protetor do aleitamento materno contra o 

ganho de peso excessivo. A duração média do aleitamento materno exclusivo foi de 

63.5 dias. Somente 21% das crianças do estudo foram amamentadas por 6 meses. O 

aumento no tempo de aleitamento materno exclusivo esteve associado com a 

diminuição de sobrepeso/obesidade e essa relação foi significativa.  

A alimentação infantil demonstra risco para obesidade desde o primeiro ano de 

vida com o consumo de uma dieta inadequada. A partir do 6 mês de vida, quando da 

introdução da dieta complementar, esta merece especial atenção na formação de 

hábitos alimentares adequados. No estudo mais recente de Relvas et al. (2018) sobre o 

consumo de alimentos ultraprocessados, em unidades básicas de saúde de São Paulo, 

com uma amostra de 198 mães de crianças entre 6 e 12 meses, os autores 

encontraram que 43,1% das crianças haviam consumido alimentos ultra processados, 

nas últimas 24h que antecedeu a pesquisa. O menor nível de escolaridade materna e a 

menor condição sócio econômica estiveram associados com a maior prevalência deste 

consumo inadequado. Este achado vem corroborar o que foi mencionado pela OMS 

(WHO, 2017) sobre a influência da condição socioeconômica e da desinformação como 

fatores de risco ao aumento da obesidade infantil. 

A prática regular de atividade física é um consenso para o equilíbrio entre 

ingesta e consumo energético. A tendência mundial de insuficiente prática de atividade 

física foi estudada por Guthold et al. (2018) analisando no período de 15 anos 358 
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populações e com 1,9 milhões de participantes. Aproximadamente 96% da população 

global, em 2016, mais que ¼ de todos os não estão tendo suficiente atividade física. O 

que põe em risco mais de 1·4 bilhões de adultos de virem a desenvolver ou exacerbar 

doenças ligadas a inatividade física. 

Como os programas de intervenção na obesidade ainda têm pouco consenso, a 

prevenção dos distúrbios nutricionais continua sendo o melhor caminho. Os esforços 

para a prevenção da obesidade na infância são provavelmente mais eficazes quando 

endereçados simultaneamente aos alvos primordial, primário e secundário, com metas 

apropriadamente diferentes. A prevenção primordial visa prevenir que as crianças se 

tornem de risco para sobrepeso; a prevenção primária objetiva evitar que as crianças 

de risco adquiram sobrepeso; e a prevenção secundária visa impedir a gravidade 

crescente da obesidade e reduzir a comorbidade entre crianças com sobrepeso e 

obesidade.  

Yanovskias e Yanovskias (2002) afirmam que dentro deste cenário, ações 

básicas de prevenção podem ser identificadas, priorizadas e vinculadas às estratégias 

de intervenção potencialmente satisfatórias. 

Estudo recente de Ohlendorf, Robinson, Garnier-Villarreal (2018) sobre a 

obesidade precoce na infância ser uma preocupação constante da Saúde e que atinge  

com maior frequência e impacto as famílias de baixa renda. Os autores analisaram 

27.016 díades mãe bebe entre 2009 e 2011, com o objetivo de predizer o risco de 

obesidade na infância examinaram um modelo considerando simultaneamente índice 

de massa corporal (IMC) antes da gravidez, o peso ganho na gestação. Este estudo 

constatou que cada 1kg/m2 de aumento no IMC pré gestacional leva a um aumento de 

4,5% de risco de obesidade comparado as crianças filhas de mães com IMC normal. 

As crianças, filhas de mães que tiveram excessivo ganho de peso na gestação tem 

50% mais probabilidade de ter obesidade comparadas às cujas mães tiveram ganho de 

peso na gestação considerado ideal. Demonstrando a necessidade da conscientização 

da prevenção primária da obesidade infantil com o controle do ganho de peso materno 

e na gestação.  

 Deve-se prevenir a obesidade infantil com medidas adequadas e equilibradas 

desde o pré-natal com o controle de ganho de peso materno, introdução adequada e 

oportuna de alimentos desde o nascimento, como a prática do aleitamento materno 

exclusivo até o sexto mês e complementado até dois anos ou mais, que mostra 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robinson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30412742
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garnier-Villarreal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30412742
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efetividade na prevenção da obesidade e seus riscos. A introdução da dieta 

complementar com alimentos naturais, hortaliças, legumes, frutas devem fazer parte 

desde o início para estabelecer hábitos alimentares saudáveis, ao invés de alimentos 

açucarados e refrigerantes, que foi citado e constatado na pesquisa recente de Relvas 

(2018). 

 As diretrizes alimentares preconizadas pelo Ministério da Saúde (Guia 

alimentar, 2014) e a Sociedade Brasileira de Pediatria em seu Manual de Alimentação 

(2012)   trazem recomendações alimentares para a introdução alimentar e formação de 

hábito alimentar saudável.  

As iniciativas de prevenção primordial e primária são as mais eficazes, 

provavelmente se forem iniciadas antes da idade escolar e mantidas durante a infância 

e a adolescência. Deve haver um esforço significativo no sentido de direcioná-las à 

prevenção da obesidade já na primeira década de vida.  

O estudo das condições de saúde na infância não deve ser feito sem levar em 

conta o contexto familiar e social no qual a criança está inserida. Os pais influenciam 

na formação do hábito alimentar da criança por meio dos alimentos disponíveis no 

ambiente doméstico e tendem a ter o comportamento alimentar reproduzido pela 

criança. Portanto, estes devem ser também sensibilizados nas ações educativas, pois 

são importantes no estabelecimento de regras e normas relacionadas às práticas 

alimentares e ao estilo de vida de seus filhos.  

A infância é um período chave para o estabelecimento de hábitos alimentares e 

de estilo de vida saudáveis, que são preditivos para a vida adulta.  (PESCH et al., 

2011). Há necessidade de se estudar mais sobre programas de educação nutricional 

que possam ser aplicados no nível da atenção primária à saúde e entre os escolares.  

É muito importante que seja incorporado ao currículo formal das escolas, em 

diferentes séries, o estudo de nutrição e hábitos de vida saudável, pois neste local e 

momento é que pode começar o interesse, o entendimento e mesmo a mudança dos 

hábitos dos adultos, por intermédio das crianças e dos adolescentes (Di Pietro, 1999). 

Escrivão et al. (2000) comentam que no ambiente escolar, a obesidade infantil é 

um sério problema de saúde pública, que vem aumentando em todas as camadas 

sociais da população brasileira. É sem dúvida, um sério agravo para a saúde atual e 

futura dos indivíduos. Prevenir a obesidade infantil significa diminuir, de uma forma 

racional e menos onerosa, a incidência de doenças crônico-degenerativas. 
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A escola é um local importante onde esse trabalho de prevenção pode ser 

realizado, pois, as crianças fazem pelo menos uma refeição nas escolas, possibilitando 

um trabalho de educação nutricional, além de também proporcionar aumento da 

atividade física. A merenda escolar deve atender às necessidades nutricionais das 

crianças em quantidade e qualidade e ser um agente formador de hábitos saudáveis, 

defende Sahota et al. (2001). 

Segundo Silvério-Lopes, Almeida-Prado e Colombo (2010), a criança na fase 

escolar, na idade de seis a 12 anos, torna-se membro ativo e produtivo de uma 

sociedade onde necessita adquirir cultura e aprendizado. Com um comportamento 

menos egocêntrico consegue participar e socializar-se em grupos na comunidade onde 

está inserida.  

O diagnóstico precoce da obesidade infantil é fundamental para identificar a 

necessidade de tratamento. No site da Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO) é possível utilizar a calculadora de 

obesidade infantil para calcular o nível em que a criança se encontra, de acordo com o 

peso: obesidade, sobrepeso, peso normal e abaixo do peso. 

(www.abeso.org.br/atitude-saudavel/z-imc-crianca). E essa informação é importante e 

deve ser disponibilizada aos professores e pais, para que informados possam intervir e 

procurar atendimento especializado para a manutenção do peso saudável de seus 

filhos e a manutenção de bons hábitos alimentares para toda a família. 

 

 

http://www.abeso.org.br/atitude-saudavel/z-imc-crianca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .  M É T O D O  
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4.1 Fundamentação Metodológica  

 

 Esta é uma pesquisa de caráter exploratório, descritiva, realizada através de um 

corte transversal e construída a partir de abordagem quantitativa. 

 

 

4.2 Local da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Paulistinha de Educação (EPE) (Anexo 1), 

que atende prioritariamente filhos de servidores e de acadêmicos da UNIFESP-

Campus São Paulo, e de funcionários do Hospital São Paulo, a partir dos três meses 

de idade, na Educação Infantil e Ensino Fundamental em regime de meio período e 

período integral.  

A Escola Paulistinha de Educação – EPE é vinculada à Universidade Federal de 

São Paulo – UNIFESP, localiza-se na Rua Varpa, 54 – Vila Clementino – São Paulo – 

SP; e é mantida pelo Ministério da Educação e do Desporto, com os Cursos de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental - Ciclo I. 

 

 

4.3 Aspectos éticos  

 

Foi redigido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que seguiu 

para anuência dos pais ou responsáveis. Foi elaborada uma carta convite aos pais dos 

estudantes, convocando-os para a palestra educativa (Anexo 3). O projeto foi 

elaborado, submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

São Paulo, UNIFESP (Anexo 2). 

 

 

4.4 População de Estudo 

 

Estudantes do 4º e 5º anos das turmas da manhã e da tarde do Ensino 

Fundamental da Escola Paulistinha de Educação da UNIFESP foram convidados a 
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participar do estudo e tomaram ciência do Termo de Assentimento do Menor (Anexo 4). 

Os pais foram informados sobre o que seria o projeto de pesquisa e os que 

concordaram assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Após os termos serem assinados e autorizados, a pesquisa foi iniciada com a 

colaboração da Direção Pedagógica, professoras e assistentes de classe.  

 

 

4.5 Critério de inclusão 

 

Ser estudantes do 4º e 5º ano, manhã e tarde, da Escola Paulistinha de 

Educação Infantil da UNIFESP e ter o TCLE assinado pelos pais, que autorizavam a 

participação no estudo. 

  

 

4.6 Critério de Exclusão  

 

Foram excluídos desta pesquisa os estudantes que não quiseram participar e 

aqueles cujos pais se recusaram a assinar o TCLE.  

 

 

4.7 Escolha dos jogos educativos  

 

Foi realizada uma busca na base de dados Google, a partir das palavras chave: 

"ludo educativo", "jogos alimentação saudável", com restrição para páginas em 

português, utilizando apenas a primeira página de resultado, acessando os links 

encontrados e analisando seu conteúdo.  

Utilizamos como instrumento de apoio à Educação em Saúde sobre Alimentação 

Saudável os jogos de computador ludo educativos, “serious game” sobre o tema, 

selecionados na plataforma de aplicativos para PC. Foram selecionados 12 jogos. 

Os jogos lúdicos educativos em nutrição saudável foram selecionados segundo 

os critérios: 
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i. Acesso gratuito;  

ii. Cunho educativo em nutrição saudável, que reforçassem as orientações da ação 

educativa em nutrição; 

iii. Idioma (português);  

iv. Para avaliação da fácil jogabilidade e compreensão para a faixa etária dos 

escolares foi realizado um pré-teste. 

Como instrumento de avaliação foi estabelecido um questionário que analisa a 

efetividade educativa e lúdica de cada jogo a partir da percepção da criança. 

Construídas perguntas que visam encontrar em cada jogo:  

• Poder atrativo;  

• Fácil jogabilidade;  

• Fácil compreensão;  

• Potencial educativo.  

Foram selecionadas aleatoriamente 08 crianças de 05 anos da EPE, com divisão 

igualitária entre os sexos (4:4), que afirmavam não conhecer previamente as atividades 

propostas. Cada um deles jogou os 12 jogos num mesmo momento, sem troca de 

informações entre si, durante a avaliação.  

Os jogos foram escolhidos pela avaliação das crianças e dos 12 jogos testados, 

oito foram selecionados e aplicados na pesquisa:  

• Coma Bem 2 (Figura 1);  

• Doki e os alimentos (Figura 2);  

• Crescendo com Saúde: hábitos e nutrição (Figura 3);  

• Nutrição Quiz (Figura 4);  

• Smart Kids (Figura 5);  

• Poder dos alimentos (Figura 6);  

• O Livro da boa saúde (Figura 7);  

• Pirâmide Alimentar (Figura 8). 
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Figura 1 - Jogo Coma Bem 2 

 

Instruções: Use as teclas  → para mover o personagem e pegue as comidas 

saudáveis para atingir a pontuação de cada fase.  

 

 

Figura 2 - Doki e os Alimentos 

 

Instruções: Complete a pirâmide alimentar arrastando os alimentos ao seu devido 

grupo alimentar. 
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Figura 3 - Crescendo com Saúde: hábitos e nutrição 

Instruções: use o mouse e selecione o alimento preferido pelo Doki. 

 

 

 

 

Figura 4 - Crescendo com Saúde: hábitos e nutrição 

Instruções: complete a pirâmide alimentar arrastando os alimentos ao seu devido grupo 

alimentar. 
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Figura 5 - Poder dos Alimentos 

 

Instruções: use as setas para movimentar o personagem e barra de espaço para pular. 

Pegue o heroi e aperte P para usar os seus poderes. 

 

 

 

Figura 6 - Quiz Smartkids – Nutrição Quiz 

Instruções: Clique com o mouse na alternativa correta. 
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Figura 7 - Smart Kids 

 

Instruções: Imprima esta página e depois escreva o nome dos grupos da pirâmide 

alimentar em seus respectivos lugares. 

 

 

 

Figura 8 - O Livro da Boa Saúde 

Instruções: selecione o alimento correto e encaixe no livro. 
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4.8 Coleta de Dados 

 

Esta pesquisa utilizou os dados obtidos por participantes da Liga de Puericultura 

da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro (UNISA), coordenada pela 

Profa. Dra. Lélia Cardamone Gouvêa. Foi aplicado questionário sobre a preferência 

alimentar das crianças (Anexo 5) que constatou, de forma geral, uma deficiência no 

conhecimento de hortaliças, legumes e frutas. As crianças foram também avaliadas 

antropometricamente, com tomada de peso e estatura.  

Utilizou-se a balança de adulto Filizola da Escola com capacidade de até 150 kg 

e o antropômetro de escala móvel fixado à parede da sala de Saúde da Escola 

Paulistinha. Devido ao período de calor, as crianças em sua maioria vestiam bermudas 

e algumas meninas usavam saias shorts. Alguns trajavam calças leves do uniforme e 

todos com camisetas de manga curta. 

As crianças foram pesadas e medidas sem o calçado e sem adereços na 

cabeça. Foram avaliadas pelo programa AnthroPlus (www.who.int/growthref/tools/en/), 

software de aplicação global da OMS, referência para acompanhar e monitorar o 

crescimento de crianças escolares e adolescentes na faixa etária de 5-19 anos.  

Neste estudo para desenvolver a ação educativa sobre alimentação saudável 

entrevistamos individualmente cada criança do 4º e 5º ano, sobre seus hábitos e 

preferências nutricionais. Observamos o desconhecimento de muitos deles de vários 

tipos de legumes e verduras. Boa aceitação por frutas, mas com pouca variedade e 

baixo consumo diário. Com base nas informações de preferência alimentar das 

crianças foi elaborada palestra educacional sobre “Alimentação Saudável”, com 

ênfase na importância para a saúde da construção de um prato saudável, com 

verduras, legumes, além dos hidratos de carbono, proteínas e gorduras e a 

necessidade do consumo diário de frutas, recomendações baseadas na pirâmide 

alimentar.  As crianças após a ação educativa participaram de uma gincana em que 

tinham que identificar entre várias projeções qual seria a opção de um prato saudável, 

ou seja, prato montado corretamente. E todos os participantes receberam um contador 

de passos, aparelho já com bateria, que incentivava a atividade física diária 

recomendada na ação educativa.  

 

 

http://www.who.int/growthref/tools/en/
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 Os resultados das avaliações do estado nutricional das crianças foram 

discutidos com os pais. As crianças cujo diagnóstico caracterizou algum distúrbio 

nutricional, seus pais foram convocados individualmente para uma entrevista e 

orientação médica, com a realização dos encaminhamentos necessários. 

O questionário foi elaborado baseado nos principais conceitos sobre nutrição 

saudável que seriam abordados na palestra educativa reforçando orientações sobre a 

importância dos hábitos alimentares adequados. 

Em data pré-agendada com a escola foi marcada a aula expositiva dialogada 

sobre alimentação saudável. Antes da palestra entregamos aos estudantes um 

questionário com questões fechadas assertivas certas e errado, e uma questão de 

construção da pirâmide alimentar (Anexo 6). 

Seguindo a programação da coordenação pedagógica da EPE, as crianças do 

turno da manhã, turmas A assistiram as primeiras aulas da grade curricular e antes do 

recreio receberam os questionários (pré-teste) em sala de aula. Foram orientadas a 

preencher idade, nome e classe. A seguir leram as questões que continham uma única 

assertiva correta. Após entregarem os questionários preenchidos seguiram para o 

recreio e, no retorno à sala de aula, participaram da ação educativa, uma aula 

expositiva dialogada, em Power Point. Seguida de uma gincana da montagem do prato 

saudável.  

As crianças do turno da tarde, turmas B respondiam o pré-teste logo ao 

chegarem na escola. Em seguida participavam da ação educativa e da gincana.  E 

seguiam para o recreio e ao regressarem retomavam as aulas da grade curricular.  No 

dia seguinte, preencheram o mesmo questionário, agora denominado de pós-teste 

(pós-aula). 

 

4.8.1 Grupos 

 

 Os estudantes do 4º ano compuseram o grupo controle desse estudo, que 

receberam a ação educativa tradicional (palestra).   

 Os estudantes do 5º ano, denominados grupo experimental, além da palestra, 

participaram dos jogos serious games previamente selecionados, com o objetivo de 

conhecermos se houve uma melhor fixação dos conhecimentos adquiridos com a aula. 
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Considerando os serious games um possível instrumento de facilitação da 

compreensão dos conceitos recebidos de forma tradicional.     

Os estudantes do 5º ano A (17 alunos) após responderem ao questionário (pré- 

aula) e participarem da palestra sobre alimentação saudável, no mesmo dia, foram 

liberados. Na semana seguinte após o intervalo das aulas da manhã foram para a sala 

de informática e foram convidados a participar dos jogos educativos sobre alimentação 

saudável pré-instalados nos computadores da sala de informática. Após terem 

rodiziado por todos os computadores, cada um com um jogo e terminada esta atividade 

eles respondiam a seguir o mesmo questionário anterior (pré-aula) agora denominado 

de pós-jogo. 

 A turma da tarde, 5º ano B (20 alunos) no dia marcado, ao chegarem à sala de 

aula preencheram o questionário denominado pré-aula e assistiram a seguir, a palestra 

sobre alimentação saudável. Após responderam ao mesmo questionário anterior, agora 

denominado pós - aula.  

A turma B, 12 dias após terem participado da palestra, compareceram a sala de 

informática e jogaram os serious games selecionados. Respondendo a seguir ao 

mesmo questionário agora denominado de pós-jogo.  

 

4.9 Desenho metodológico 

 

4.9.1 Alunos da EPE 4º ano 

 

4ºA e 4ºB Pré-teste (Questionário) → seguido da Preleção dialogada sobre 

alimentação saudável → reaplicado o (Questionário) Pós-teste  

 

4.9.2 Alunos da EPE 5º ano 

 

5ºA Pré-teste (Questionário) → Preleção dialogada sobre alimentação saudável 

(intervalo de 7 dias) → Jogos de Computador Sobre alimentação saudável a seguir → 

(Questionário) Pós- jogo 

5ºB Pré-teste (Questionário) → Preleção dialogada sobre alimentação saudável 

→ Pós-teste (Questionário) → (intervalo de 12 dias) → Jogos de Computador sobre 

alimentação saudável a seguir → (Questionário) Pós- jogo 
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4.10 Análise estatística 

 

Para a análise dos resultados foram aplicados os seguintes testes estatísticos: 

 

1. Teste de Mc Nemar (SIEGEL; CASTELLAN JR, 2006), com o objetivo de estudar 

as discordâncias entre os números de acertos e de erros observados nas fases 

pré e pós-atividade, para cada uma das crianças estudadas. Este teste foi 

aplicado, separadamente, para cada uma das séries estudadas. 

 

2. Teste do Qui-quadrado (SIEGEL; CASTELLAN JR, 2006), com a finalidade de 

comparar as 4ª e 5ª séries A e B em relação às porcentagens de perguntas 

acertadas no período pós-orientação. 

 

3. Teste de Wilcoxon (SIEGEL; CASTELLAN JR, 2006), para comparar os números 

de acertos observados na pré e pós-aula ou pré e pós-jogo. Este teste foi 

aplicado a cada uma das classes estudadas. 

 

4. Teste de Mann–Whitney (SIEGEL; CASTELLAN JR, 2006), com o objetivo de 

comparar as séries (4ª A x 4ªB) e (5ª A x 5ª B) em relação às diferenças 

percentuais (Δ %) entre os números de acertos observados no pré - orientação. 

 

Para o cálculo do valor Δ %, aplicou-se a fórmula: 

 

Δ % = Pós – Pré x 100 

Pré 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .  R E S U L T A D O S  
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5.1 Caracterização da Amostra Estudada 

 

Participaram da pesquisa 79 crianças (N amostral), entre 9 e 10 anos de idade, de 

4º e 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Paulistinha de Ensino, sendo 54 (68,35%) 

do sexo feminino e 25 (31,65%) do sexo masculino (Tabelas 1 e 2; Figuras 9 e 10): 

 

Tabela 1 - Distribuição da amostra da pesquisa por sexo 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Distribuição da amostra da pesquisa por sexo e ano escolar 

Ano escolar Feminino Masculino Total 

5º A e B 23 14 37 

4º A e B 31 11 42 

Total 54 25 79 

 

Crianças 
Feminino Masculino Total 

54 (68,35%) 25 (31,65%) 79 (100%) 
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Não participaram desta pesquisa três estudantes: uma menina que estava em 

processo de alfabetização, por ser aluna de inclusão; um menino que não assistiu à 

palestra educativa; e um menino que se recusou a preencher o pós-teste. 

Houve predominância do sexo feminino nos dois anos estudados (Tabela 2, Figura 

10). A ação educativa em nutrição saudável foi realizada após a tomada de peso e 

estatura das crianças que participaram deste estudo.  

A avaliação do estado nutricional de cada criança foi realizada pelo programa 

AntroPlus WHO (2007) para a faixa etária de 5-19 anos e apresentada aos pais ou 

responsáveis. Foi constatado que 52,32% dos escolares estavam eutróficos. Os 47,66% 

restantes tinham algum tipo de distúrbio nutricional: sobrepeso (26,74%), obesidade 

(11,62%) ou grande obesidade (9,34%).  

A avaliação do conhecimento em nutrição saudável dos estudantes do 4º ano foi 

realizada em dois tempos, antes da ação educativa (pré-aula) (Tabela 3, Figura 11) e 

após a aula educativa (pós-aula) (Tabela 4, Figura 12), por meio do mesmo questionário 

que comparou a evolução do conhecimento dos estudantes. 
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Tabela 3 - Análise do percentual de acertos e erros no questionário respondido pelos 
estudantes do 4º ano no pré-teste (pré-aula) 

 

4º ano 

Pré-aula 

Acertos   Erros   Totais Acertos 

N %   N %   N % 

A (22) 467 68,47   215 31,52   682 68,47 

B (20) 431 69,51   189 30,48   620 69,51 

X²=0,16 (p=0,7297) NS 

 

 

 

 

 

Conforme demonstrado na Tabela 3, não houve diferença significativa entre as 

turmas A e B do 4º ano nas respostas da etapa pré-aula demonstrando que o 

conhecimento entre eles não diferia antes da ação educativa. 
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Tabela 4 - Análise do percentual de acertos e erros no questionário respondido pelos 
estudantes do 4º ano no pós-aula 

4º ano 

Pós-aula 

Acertos   Erros   Totais Acertos 

N %   N %   N % 

A (22) 523 76,68   159 23,31   682 76,68 

B (20) 551 88,87   69 11,13   620 88,87 

X²=33,54 (p<0,0001) B>A 

  

 

 

Por determinação da coordenação pedagógica da escola, a ação educativa, 

preleção dialogada, na turma A ocorreu depois do intervalo da manhã, antes da saída 

para o almoço, enquanto na turma B ocorreu antes do intervalo para o recreio, logo que 

chegaram para as aulas.  

Foi avaliada a evolução do conhecimento na pré e na pós-aula, em ambas as 

turmas do 4º ano.  

Os estudantes do 4º ano B tiveram maior percentual de acertos no questionário 

aplicado após a aula educativa do que os da turma A (Tabela 4, Figura 12), sem que 

tenhamos uma explicação plausível, a não ser que ocorreu em momentos diferentes do 

dia, para cada turma.  
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O percentual de melhora do conhecimento (16,2%) foi significantemente maior do 

que o de piora (8,5%), conforme a Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Condições do conhecimento entre as etapas pré e pós-aula do 4º ano A 

Pré Pós-aula Total 

Acertos Erros 

  Pioradas  

Acertos 425 59 484 

Erros 113 100 213 

 Melhoradas   

Total 538 159 697 

Teste de Mc Nemar: X²calc.= 90,28 (P < 0,0001) 

  

 

✓ Proporção de concordâncias = (425 + 100) / 697 = 0,753 ou 75,3%                 

✓ Proporção de discordâncias = (113 + 59) / 697 = 0,247 ou 24,7% 

✓ Proporção de melhoradas (Erro no Pré e Acerto no Pós) = 113/697 = 0,162 ou 16,2% 

✓ Proporção de pioradas (Acerto no Pré e Erro no Pós) = 59/697 = 0,085 ou 8,5% 

✓ Teste de Mc Nemar: X2 = 16,33 (p<0,0001) 

 

Nas respostas obtidas no questionário pós-aula dos estudantes do 4º ano A 

(Tabela 5) e do 4º ano B (Tabela 6), a proporção de acertos em relação ao pré-teste 

aumentou de forma significante. 
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O percentual de melhora do conhecimento (25,3%) foi significantemente maior do 

que o de piora (6,1%), conforme a Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Condições do conhecimento entre as etapas pré e pós-aula do 4º ano B 

Pré Pós Total 

Acertos Erros 

  Pioradas  

Acertos 393 38 431 

Erros 157 32 189 

 Melhoradas   

Total 550 70 620 

Teste de Mc Nemar: X²calc. = 71,40 (p<0,0001) 

 

✓ Proporção de concordâncias = (393 + 32) / 620   = 0,685 ou 68,5% 

✓ Proporção de discordâncias = (38 + 157) / 620 = 0,315 ou 31,5% 

✓ Proporção de melhoradas (Erro no Pré e Acerto no Pós) = 157/620 = 0,253 ou 25,3%  

✓ Proporção de pioradas (Acerto no Pré e Erro no Pós) = 38/620 = 0,061 ou 

6,1%                                                                                                                              
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Conforme indica a Tabela 7, houve um crescimento do número de acertos no 

questionário após a aula educativa sobre alimentação saudável.  

 

Tabela 7 - Estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Paulistinha de 
Educação da UNIFESP, avaliados antes e após a Ação Educativa em Alimentação 

Saudável, segundo o número de acertos do questionário 

  4° A   4° B 

  Pré Pós Δ %   Pré Pós Δ % 
  17,0 20,0 17,6   21,0 25,0 19,0 
  20,0 20,0 0,00   26,0 27,0 3,80 
  26,0 24,0 -7,70   24,0 30,0 25,0 
  25,0 28,0 12,0   20,0 29,0 45,0 
  22,0 22,0 0,0   23,0 30,0 30,4 
  24,0 27,0 12,5   21,0 29,0 38,1 
  22,0 26,0 18,2   24,0 31,0 29,2 
  22,0 24,0 9,1   15,0 29,0 93,3 
  19,0 17,0 -10,5   18,0 28,0 55,6 
  13,0 21,0 61,5   17,0 26,0 52,9 
  24,0 28,0 16,7   23,0 30,0 30,4 
  23,0 22,0 -4,3   29,0 30,0 3,40 
  25,0 30,0 20,0   25,0 28,0 4,0 
  24,0 19,0 -20,8   23,0 27,0 17,4 
  21,0 26,0 23,8   20,0 17,0 -15,0 
  20,0 23,0 15,0   15,0 21,0 40,0 
  19,0 25,0 31,6   23,0 29,0 26,1 
  22,0 24,0 9,10   20,0 26,0 30,0 
  16,0 22,0 37,5   21,0 30,0 42,9 
  22,0 17,0 -14,8   23,0 29,0 26,1 
  16,0 30,0 87,5         
  25,0 28,0 12,0         

Mediana 22 24    22 29  

Media 21 24    22 28  

Teste de Wilcoxon (Pré x Pós) 

4°A   4° B 

z=2,54 (P=0,0056)   z= 3,79 (P=< 0,0001) 
Pós > Pré   Pós > Pré 

 

Teste de Mann-Whitney 

(4° A x 4° B) 

4° A x 4º B para valores Δ% z= 2,52 (p=0.0118)  

4° B > 4° A 

Teste de Mann-Whitney 

(valores de Δ%) z= 2,52 (p<0.0001) 4° B > 4° A 

No teste de Mann-Whitney pode-se observar que o crescimento no número de 

acertos da turma do 4º ano B foi significantemente maior do que o da turma do 4º ano A. 
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Em relação aos 5° anos 

Não houve diferença significante nos resultados dos questionários pré-aula 

aplicados antes da atividade educativa entre as turmas do 5º ano A e B (Tabela 8, Figura 

13). 

 

Tabela 8 - Análise do percentual de acertos e erros no questionário respondido 
pelos estudantes do 5º ano na pré-aula 

 Acertos      Erros Total Acertos 

5º ano N % N % N % 

       

A (17) 351 66,6 176 33,4 527 66,6 

       

B (20) 387 62,41 233 37,58 620 62,41 

X2= 2,17 ( p=0,1578) NS 
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Os resultados da Tabela 9 indicam que o uso dos jogos educativos em alimentação 

saudável aplicado aos estudantes do 5º ano A uma semana após a ação educativa, 

aumentou significantemente o número de acertos ao questionário em comparação ao 

número de acertos da mesma turma na pré-aula.  

 

Tabela 9 - Análise do percentual de acertos e erros no questionário respondido 
pelos estudantes do 5º ano turma A no teste pré-aula e no pós-jogo 

5° ano A Acertos   Erros   Total Acertos 

N %   N %   N % 

Pré-aula 
17 

351 66,6   176 33,39   527 66,6 

Pós-jogo 
17 

421 79,88   106 20,11   527 79,88 

                                          X² = 23,7 (p< 0,0001)  
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Os estudantes do 5º ano B após terem participado dos jogos de computador de 

cunho educativo em alimentação saudável tiveram um aumento no número de respostas 

certas no questionário aplicado e, por consequência, do conhecimento destes estudantes. 

Constatamos que este resultado pós-jogo foi superior ao obtido só com a ação educativa 

pós-aula (Tabela 10, Figura 15). 

 

Tabela 10 - Análise do percentual de acertos e erros no questionário respondido 
pelos estudantes do 5º ano B no pré-aula, pós-aula e pós-jogo 

 Acertos Erros Total Acertos 
5ª B N % N % N % 

Pré-aula 387 62,42 233 37,58 620 62,42 
20       

Pós-aula 421 67,9 199 32,1 620 67,9 
20       

Pós-jogo 526 84,84 94 15,16 620 84,84 
20       

X² = 83,50 (p< 0,0001) 

 

 Pós-aula > Pré-aula 

Pós-jogo > Pós-aula e Pré-aula  
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Tabela 11 - Condições do conhecimento entre as etapas pré e pós-jogo do 5º ano A 

Pré 
Pós 

Total 
Acertos Erros 

  Pioradas  

Acertos 306 46 352 

Erros 114 61 175 

 Melhoradas   

Total 420 107 527 

                                      Teste de Mc Nemar: X2 = 28,06 (p<0,0001) 

 

✓ Proporção de concordâncias = (306 + 61) / 527 = 0,696 ou 69,6% 

✓ Proporção de discordâncias = (46 + 114) / 527 = 0,304 ou 30,4% 

✓ Proporção de melhoradas (Erro no Pré e Acerto no Pós) = 114/527 = 0,216 ou 21,6%  

✓ Proporção de pioradas (Acerto no Pré e Erro no Pós) = 46/527 = 0,087 ou 

8,7%                                                                                                                    

✓ O percentual de melhora do conhecimento (21,6%) foi significantemente maior do que 

o de piora (8,7%) (Tabela 11). 

 

 

Tabela 12 - Condições do conhecimento entre as etapas pré e pós-jogo do 5º ano B 

Pré 
Pós 

Total 
Acertos Erros 

  Pioradas  

Acertos 350 37 387 

Erros 177 58 235 

 Melhoradas   

Total 527 95 622 

                                         Teste de Mc Nemar: X2 = 90,28 (p<0,0001) 

 

✓ Proporção de concordâncias = (350 + 58) / 622   = 0,656 ou 65,6% 

✓ Proporção de discordâncias = (37 + 177) / 622 = 0,344 ou 34,4% 

✓ Proporção de melhoradas (Erro no Pré e Acerto no Pós) = 177/622 = 0,284 ou 

28,4%. 

✓ Proporção de pioradas (Acerto no Pré e Erro no Pós) = 37/622 = 0,059 ou 5,9%   

✓ O percentual de melhora do conhecimento (28,4%) foi significantemente maior 

do que o de piora (5,9%) (Tabela 12). 
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Houve um aumento significante nos acertos do questionário pós-jogo, o que indica 

a eficiência da ferramenta (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Estudantes do 5° ano A, segundo os acertos obtidos por cada estudante 
no questionário aplicado, em dois momentos: na pré-aula e pós-jogo 

Estudante do 5°A Pré-aula Pós-jogo ∆% 

1 23 20 -13,0 

2 14 25 78,6 

3 22 31 40,9 

4 19 24 26,3 

5 21 27 28,6 

6 16 29 81,3 

7 23 25 8,7 

8 26 29 11,5 

9 23 24 4,3 

10 23 17 -26,1 

11 26 30 15,4 

12 18 20 11,1 

13 13 24 84,6 

14 23 26 13,0 

15 15 22 46,7 

16 24 28 16,7 

17 22 20 -9,1 

Mediana 22,0 26,0 16,0 

Média 20,6 24,8 30,0 

Teste de Wilcoxon z=2,65 (p=0,0080) Pós-jogo > Pré-aula 
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Houve um aumento significante nos acertos do questionário pós-jogo, o que indica 

a eficiência da ferramenta (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Estudantes do 5° Ano B, segundo os acertos obtidos por cada estudante 
no questionário aplicado, em dois momentos: no pré-aula e pós-jogo 

Estudante do 5° B Pré-aula Pós-jogo ∆ % 

1 19 21 10,52 

2 17 23 35,29 

3 14 18 28,57 

4 20 29 45,0 

5 12 16 33,33 

6 23 28 21,73 

7 18 23 27,77 

8 22 28 27,27 

9 25 28 12,0 

10 18 25 38,88 

11 22 29 31,81 

12 16 30 87,50 

13 17 28 64,70 

14 21 28 33,33 

15 16 26 62,50 

16 20 31 55,0 

17 23 30 30,43 

18 19 26 36,84 

19 25 29 16,0 

20 20 30 50,0 

Mediana 19,5 28,0 43,59 

Média 19,4 26,3 34,42 

Teste de Wilcoxon z=3,92 (p< 0,0001) 

 Pré-aula > Pós-jogo 

 

Os resultados encontrados indicam a eficácia da ferramenta de multimídia serious 

games como apoio à educação alimentar em escolares do 5º ano, turmas A e B, do 

ensino fundamental. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .  D I S C U S S Ã O  
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O quadro mundial e brasileiro do aumento da incidência e prevalência da 

obesidade na população atingiu níveis alarmantes nos últimos 30 anos. (REIS et al., 

2011).  

Para combater a obesidade, as políticas de saúde no Brasil e ao redor do 

mundo, tem estabelecido programas para implementação de ações efetivas e se faz 

necessário uma parceria comunitária, governamental e científica. (WHO, 2017). 

 Há necessidade de se estudar mais sobre programas de educação nutricional 

que possam ser aplicados no nível da atenção primária à saúde e entre os escolares, 

por ser esta fase da vida, em que as crianças demonstram interesse em aprender, têm 

mais autonomia, compreensão e conseguem influenciar positivamente seus familiares. 

O escolar como um agente multiplicador de bons hábitos na família. A política da 

escola pode promover ou desencorajar dietas saudáveis e atividade física, segundo 

Sahota et al. (2001). 

O Ministério da Saúde (MS,2017) vem divulgando a grave realidade da 

obesidade na infância e propõe trabalhar pela melhoria da alimentação e incentivar a 

prática de hábitos saudáveis incentivando as iniciativas educacionais com o objetivo de 

reduzir esses índices alarmantes e afirma ser necessário oferecer novas estratégias de 

educação em saúde para crianças. Entre as iniciativas educacionais incentivadas para 

o combate a obesidade infantil surgiu a proposta deste estudo com a aplicação dos 

serious games. 

Os jogos de computador com enfoque pedagógico ou didático é um instrumento 

que possibilita aprendizagem, pois conduz a um conteúdo didático específico para a 

aquisição e assimilação dos conceitos educacionais.  

A eficiência da estratégia educativa e inovadora de uso de jogos de computador 

como um instrumento facilitador do aprendizado do escolar e capaz de provocar 

mudança positiva nos comportamentos e hábitos na prevenção da obesidade foi a 

pergunta que motivou este estudo. 

        Intervenções em escolas para reduzir os níveis de sobrepeso e obesidade, 

assim como aumentar o consumo de frutas e vegetais, mostraram-se efetivas entre os 

estudos de melhor qualidade metodológica, afirma Silveira et al. 2011. 

Uma revisão sistemática sobre jogos de computador, sobre alimentação 

saudável, como estratégia de intervenção e prevenção da obesidade na infância 

descrito por Lu et al.(2013), em que analisaram 14 artigos e 28 jogos saudáveis, 
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observaram  que a maioria dos estudos envolvia estudantes de ambos os sexos com 

discreto predomínio de meninos.  Nossa população de escolares de 4º e 5º ano do 

ensino fundamental houve maior predominância de meninas independente de ser tanto 

do turno A da manhã ou B turno da tarde. 

 Os questionários denominados de pré-testes foram aplicados antes das ações 

educativas, com o objetivo de levantar o conhecimento prévio dos escolares sobre 

alimentação saudável. E não houve diferença significativa entre eles.   

Os escolares do 4º ano A e B, que compuseram o grupo controle deste estudo, 

após ação educativa, preleção dialogada e gincana responderam no dia seguinte o 

mesmo questionário denominado (pós-aula). 

A análise dos resultados obtidos na pós-aula, as respostas corretas no 

questionário da turma B foi significantemente maior do que os obtidos pela turma A.  

Levantamos como uma possibilidade para essa diferença o nível de cansaço da turma 

A, por já terem assistido as aulas curriculares da metade da manhã e o questionário ter 

sido aplicado após o recreio, sendo esta a última atividade do dia e demonstravam 

mais cansaço e estavam inquietos para irem embora, o que dificultou a concentração 

nas respostas pós-aula.  

Essa foi a estratégia definida pela escola para esta atividade de pesquisa, 

justificaram que só assim não prejudicaria o calendário escolar. A turma do 4º ano B logo 

ao chegarem à escola a primeira atividade era participar desta pesquisa; após 

retornarem do intervalo, participavam das atividades curriculares. Observamos que o 

rendimento desta turma foi melhor quando iniciamos com a aplicação do questionário. 

Uma possibilidade é de que as crianças estão mais atentas e descansadas.  

Os estudantes do 5º ano, turmas A e B, após responderem ao questionário 

denominado de pré-aula receberam a mesma palestra educativa sobre alimentação 

saudável que os estudantes do 4º ano. 

 Os alunos do 5º ano, turmas A e B, denominado grupo experimental, foram 

convidados a participar da atividade lúdica e educativa na sala de informática. Jogaram 

os serious games sobre o tema alimentação saudável, previamente selecionados, num 

intervalo de uma semana a 12 dias, após a preleção dialogada.  



D i s c u s s ã o  | 49 

 

 

 Somente os alunos do 5º ano B, após a palestra educativa, responderam 

novamente ao questionário aplicado na pré-aula, que denominamos como questionário 

pós-aula. 

 Em data pré-definida com a escola foi agendada a atividade dos jogos de 

computador para os alunos do 5º ano. Esta prática teve por finalidade observar se os 

jogos reavivaram os conhecimentos que receberam em sala de aula. Logo após o jogo 

responderam ao mesmo questionário (denominado pós-jogo) para avaliarmos se houve 

melhora do conhecimento. 

        Os escolares do 5º ano A uma semana após a ação educativa participaram dos 

jogos de computador e apresentaram um rendimento significantemente maior em 

relação ao número de acertos ao questionário em comparação ao resultado obtido na 

pré-aula. Não realizaram o questionário pós-aula, por definição metodológica. 

       Os escolares do 5º ano B, após a preleção dialogada e gincana, responderam ao 

questionário pós-aula, como o grupo do 4ºano. E constatou-se uma melhora 

significante dos resultados comparados ao pré-teste. Houve um ganho cognitivo pós- 

aula.  

 Transcorrido 12 dias da ação educativa, estes estudantes foram convidados a 

participar dos jogos de computador de cunho educativo em alimentação saudável. O 

questionário respondido após terem jogado demonstrou um evidente aumento no 

número de respostas certas chegando a 84,84% de acertos e este resultado foi 

superior ao obtido só com o pós-aula.  

 Os grupos: - experimental e controle tiveram ganho cognitivo, mas o grupo 

experimental teve maior ganho. Observou-se neste estudo o efeito positivo dos jogos 

virtuais serious games sobre alimentação saudável na consolidação dos 

conhecimentos adquiridos na aula expositiva. 

 Há na literatura a descrição do trabalho de Candido et al. (1982), afirmam que 

aliando tecnologia ao ensino, os serious games demonstrou ser uma ferramenta de 

apoio à educação em saúde, alimentação saudável e fixação de conceitos. 

Segundo Kreisel (2004), programas de educação nutricional desempenham um 

importante papel na modificação do comportamento alimentar das crianças e 

promovem a alimentação saudável. Ferramentas de ensino desafiadoras, agradáveis e 
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atraentes que captam a atenção das crianças por tópicos de nutrição são essenciais. 

Os computadores ao combinar numerosos métodos de comunicação, como texto, som, 

imagens fixas e animação, em muito contribuem para a educação nutricional infantil. 

Este estudo se assemelha ao de Camargo et al. (2011), que estudaram a 

contribuição do jogo didático (jogo de tabuleiro) para o processo de ensino e 

aprendizagem sobre nutrição e alimentação saudável para alunos do ensino 

fundamental. Esse trabalho utilizou método semelhante com a aplicação de 

questionário pré-aula e pós-aula expositiva e pós-jogo. Os autores consideraram os 

jogos como uma importante ferramenta de auxílio à aprendizagem. Aplicou se um 

questionário antes e após duas intervenções didáticas diferentes: aula expositiva e jogo 

didático. Observou-se que nas turmas com aula expositiva e com jogo, o jogo 

despertou interesse e motivação. Concluíram que o jogo pode ser uma ferramenta que 

contribui no processo de ensino-aprendizagem. 

Zanon et al. (2008), afirmaram que os jogos não podem ser usados como únicas 

estratégias didáticas para aquisição do conhecimento, porque não garantem a 

aprendizagem de alguns conteúdos conforme os objetivos pedagógicos. É necessário 

abordar os conteúdos antes da aplicação dos jogos. Concordamos com Zanon, ao 

oferecermos a aula expositiva antes da atividade com os jogos.  

 Baños et al. (2013), no estudo realizado na Espanha com participantes com 

idade entre 10 e 13 anos, estudantes do 4º e 5º ano de escola primária. Um 

conhecimento de nutrição pode ajudar as pessoas a fazer uma seleção adequada de 

alimentos. Os jogos on-line mostraram ser um método efetivo para melhorar o 

conhecimento em nutrição das crianças participantes.     

Carvalheira (2012) desenvolveu e aplicou um serious games em crianças de seis 

a doze anos com diabetes do tipo 1. A proposta do jogo era mediar a comunicação em 

saúde na promoção de comportamento e hábitos. A partir da avaliação dos resultados, 

concluiu-se que o serious games foi uma excelente ferramenta de comunicação em 

saúde, reconhecida como tal pelos jogadores, crianças e pais que participaram do 

estudo. 

Neste estudo, os jogos demonstraram ser um instrumento comprovadamente 

promissor para melhor fixação do conhecimento, possibilitando inserir uma boa dieta e 

hábitos saudáveis às crianças, potencialmente combatendo a obesidade através da 

prevenção. É capaz de atingir todos os perfis de crianças, sejam nutricionalmente 
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adequadas, obesas que possuem um potencial de maus hábitos alimentares. O campo 

de atuação é amplo, se estendendo desde a escola, até o lar. 

        Isso demonstra que os jogos virtuais serious games são uma ferramenta de apoio 

a educação em saúde sobre alimentação saudável e as novas tecnologias devem ser 

aplicadas como estratégia atrativa entre os escolares, com melhor resposta na fixação 

dos conhecimentos adquiridos, após a ação educativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 .  C O N C L U S Õ E S  
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O uso dos jogos virtuais, serious games sobre alimentação saudável mostrou ser 

um instrumento válido, de apoio à ação educativa em nutrição saudável para escolares 

do 4º e 5º ano do ensino fundamental.  

        Antes das intervenções educativas levantamos o conhecimento prévio dos 

escolares sobre alimentação saudável pela aplicação do questionário que mostrou o 

conhecimento dos escolares e o percentual de acertos entre as quatro classes 

estudadas variou entre 62% a 68% das questões, essa diferença não foi significante 

entre as turmas estudadas. 

        Houve melhora no conhecimento, com o crescimento cognitivo dos escolares após 

a aula educativa em todos os grupos estudados e a melhora foi estatisticamente 

significante.  

O uso dos jogos virtuais entre os alunos do 5º ano, mostrou a eficácia desta 

ferramenta de multimídia serious games aplicada à nutrição saudável. Constatou-se 

uma melhora cognitiva, com maior percentual de acertos às questões do questionário 

no pós-jogo, do que as respostas obtidas só com a preleção dialogada, como no 5º ano 

B, em que no pré-teste tiveram 62,4% de acertos, no pós-aula, subiu para 67,9% e no 

pós-jogo as respostas certas foram para 84,84%. 

        Podemos observar o efeito positivo dos jogos virtuais serious games sobre a 

consolidação dos conhecimentos adquiridos na aula expositiva sobre alimentação 

saudável. Isso monstra que os serious games são uma ferramenta de apoio a 

educação em saúde sobre alimentação saudável e as novas tecnologias devem ser 

aplicadas como estratégia atrativa entre os escolares, com melhor resposta na fixação 

dos conhecimentos adquiridos, após a ação educativa.  
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