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1 INTRODUÇÃO 
 

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. 

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). 

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 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. 
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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. 

De acordo com Thompson et al. (2008), estes jogos são exemplos de 

mediadores capazes de proporcionar ao jogador: imersão, atenção, conhecimento 

funcional, definição de objetivos, autocontrole, tomada de decisão, auto eficácia, 

motivação interna e os sentimentos de competência e autonomia. Podem ainda 

promover a aprendizagem ativa por desconstruir a experiência, explorando 

alternativas e respostas, ligando observações e experiências do mundo virtual ao 

mundo real.  

Os games possibilitam a criação de ambientes de aprendizagem atraentes e 

gratificantes, constituindo-se num recurso poderoso de estímulo para o 

desenvolvimento integral do aluno, permitindo o desenvolvimento de inúmeras 

habilidades. 

O jogo 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. 

Os jogos educativos devem proporcionar um ambiente crítico, fazendo com que 

o estudante se sensibilize para a construção de seu conhecimento com oportunidades 

prazerosas para o desenvolvimento de suas cognições.  

O jogo ganha espaço como ferramenta adequada para a aprendizagem, na 

medida em que propõe estímulo ao interesse do estudante favorecendo novas 

descobertas. Como instrumento pedagógico, o jogo leva o professor à condição de 

condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. Diferente do que antes era o 

modelo de ensinar (CASTRO; TREDEZINI, 2014). 
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2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

A efetividade educativa e lúdica de serious games pode ser avaliada pelo seu 

poder atrativo, potencial pedagógico, fácil jogabilidade e compreensão.  

Jogos de cunho educativo em nutrição saudável adequados para estudantes 

do nível fundamental encontram-se disponibilizados no ambiente virtual, com acesso 

gratuito. 

COMA BEM 2 

https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/coma-bem-2 
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DOKI E OS ALIMENTOS 

https://www.discoverykidsplay.com.br/jogos/doki-e-os-alimentos  

 

CRESCENDO COM SAÚDE 

https://www.discoverykidsplay.com.br/jogos/crescendo-com-saude  

 

LIVRO DA BOA SAÚDE 

http://danielerenatogames.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=12943245&jogo=jogar
+O+Livro+da+Boa+Sa%FAde+online  

 

JOGO DA PIRÂMIDE DOS ALIMENTOS 

https://zuzubalandia.com.br/jogo-piramide-alimentos.html  

 

NUTRIÇÃO QUIS 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-trivia-nutricao  
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O PODER DOS ALIMENTOS 

http://gxs.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=1293764&jogo=jogar+Poder+dos+Alim
entos+online  

 

SMART KIDS 

https://www.smartkids.com.br/colorir/desenho-piramide-alimentar  

 

 

3   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O uso dos jogos virtuais, serious games sobre alimentação saudável 

demonstrou 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 demonstrou 

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, demonstrou 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 demonstra 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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