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RESUMO 

 

Os hábitos alimentares na infância têm preocupado a sociedade atual, haja vista a 

elevação na prevalência do sobrepeso/obesidade nessa fase de vida, porém, o uso de Serious 

Games na perspectiva da Educação Alimentar e Nutricional pode contribuir na melhoria de tal 

quadro, na medida em que as crianças cada vez mais se apropriam das tecnologias. Este 

estudo objetivou desenvolver e avaliar um Serious Game de Educação Alimentar e 

Nutricional para escolares entre sete e dez anos de idade da cidade de Natal-RN. Trata-se de 

uma pesquisa-ação de abordagem qualitativa pela técnica do design participativo e à luz da 

percepção de Merleau-Ponty, cuja metodologia envolveu três etapas: I. Compreensão dos 

participantes sobre alimentação e interesses para com o jogo, além de teste de protótipo em 

papel; II. Construção do jogo; III. Avaliação da satisfação do jogo e percepção pelos 

escolares. Os resultados da etapa I mostraram que a compreensão dos escolares sobre 

alimentos saudáveis esteve influenciada por pais, professores, fatores socioeconômicos e 

mídia. Quanto ao jogo eletrônico, os entrevistados propuseram a inclusão das temáticas de 

atividade física e hábitos de higiene. O teste do protótipo em papel apontou para a 

necessidade de aperfeiçoar menus, personagens e de adaptar o enredo, concretizados pela 

criação do jogo Ran-gO® na modalidade role-playing game no qual o jogador assume o papel 

de uma personagem. Na etapa três, o teste de satisfação do usuário demonstrou a satisfação 

das crianças concernente aos conhecimentos sobre alimentação, motivação e experiência do 

usuário, carecendo de ajustes em relação a diminuir a sobrecarga de informações para 

aumentar a confiança do jogador. Quanto maior foi a idade das crianças, maior a satisfação, 

existiram, porém, dificuldades daquelas com sete anos em relação à habilidade/competência 

para jogar. A percepção avaliada por meio das entrevistas na etapa final esteve associada à 

qualidade nutricional do alimento e à quantidade consumida pela personagem no ambiente do 

jogo, existindo a contextualização da criança para a sua vida real. A experiência perceptiva 

relacionou-se ao passado e ao presente da criança, o que pode conduzir ao hábito numa 

relação com o porvir. O Ran-gO® mostra-se como ferramenta de Educação Alimentar 

profícua no que concerne a dar a conhecer a respeito dos aspectos da alimentação para que a 

criança possa refletir, enquanto sujeito pensante, sobre seus hábitos, a fim de realizar escolhas 

condizentes com suas necessidades. 

Palavras Chave: Educação Alimentar e Nutricional. Jogo Eletrônico. Crianças. Hábitos 

Alimentares. 



 

 

ABSTRACT 

 

Current society has been preoccupied about childhood eating habits because of the 

rising prevalence of overweight / obesity in this stage of life. However, in so far as children 

increasingly take ownership of technologies, Serious Games in the perspective of Food and 

Nutrition Education can contribute to the improvement of this scenario. This study aimed to 

develop and to evaluate a Serious Game of Food and Nutrition Education for schoolchildren 

between 7 and 10 years in the city of Natal-RN. This is an action research of qualitative 

approach and developed by the technique of participatory design under the light of the 

perception of Merleau-Ponty, whose methodology involved three steps: I. Understanding of 

the participants about food and interests to the game, besides testing of a paper prototype; II. 

Construction of the game; III. Evaluation of satisfaction and perception of the game by 

schoolchildren. Results of step one showed that the students' understanding of healthy foods 

was influenced by parents, teachers, socioeconomic factors and the media. As for the 

electronic game, the interviewees proposed the inclusion of the themes of physical activity 

and hygiene habits. The prototype test pointed to the need for improving menus and 

characters, as well as adapting the game script. This was materialized by the creation of the 

Ran-gO® game under a structure of role-playing game in which the player assumes the role 

of a character. In step three, the user satisfaction test demonstrated children's satisfaction as to 

knowledge about feeding, motivation and user experience. The need for adjustments was 

identified in order to reduce information overload to increase confidence. The older the child 

the higher was the satisfaction. However, there were difficulties of those with seven years in 

relation to the ability / competence to play. The perception assessed by means of interviews in 

the last step was associated to the nutritional quality of the food and the amount consumed by 

the character in the game environment, and there was contextualization of the child to its real 

life. The perceptive experience was related to the past and the present of the child, which can 

lead to habit, in a relationship with the future. Ran-gO® shows itself as a Food Education tool 

fruitful as what concerns informing the child about food habits to make its choices consistent 

with its needs. 

 

Key Words: Food and Nutrition Education. Serious game. Children. Food habits. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento e o desenvolvimento cognitivo da criança são influenciados pela 

nutrição, podendo os hábitos alimentares formados na infância perdurar ao longo de toda a 

vida do indivíduo (MCAFEE et al., 2012). Dessa forma, é imprescindível um equilíbrio na 

ingestão alimentar da criança, propulsor de uma vida saudável, uma vez que de acordo com 

Alves, Muniz e Vieira (2013), a baixa ingestão tende à manifestação de carências de 

micronutrientes, desnutrição e baixa estatura, ao passo que o consumo excessivo de calorias 

conduz ao surgimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 

Considerando que a ingestão alimentar está relacionada a fatores intrínsecos e 

extrínsecos aos indivíduos, a constituição de uma boa nutrição corporal nas crianças é 

complexa, permeada por fatores individuais e coletivos, dentre os quais se destacam os fatores 

econômicos, sociais e culturais.  

Molina et al. (2010), ao analisarem os fatores socioeconômicos associados à baixa 

qualidade da alimentação, com escolares de sete a dez anos de idade, encontraram como 

variáveis a baixa escolaridade materna, a ausência do pai no domicílio e a não realização do 

almoço à mesa. A probabilidade de a criança possuir tal tipo de alimentação aumentava 

aproximadamente quatro vezes quando a mãe era analfabeta ou não havia completado o 

ensino fundamental. 

Há que se considerar ainda que a presença de alimentos industrializados vem 

contribuindo para a mudança dos hábitos alimentares das crianças. Sobre isso incidem os 

aspectos culturais que, segundo Douglas (1995), não se limitam à cultura tradicional porque 

ela é apenas uma parte da vivência cultural do indivíduo, e a importância da cultura é que nela 

reside o julgar do indivíduo de que algo seja comestível e não saber se o alimento provém da 

natureza, o que pode explicar o porquê da elevação do consumo de tais alimentos pela 

população mundial. 

 Conforme Toloni et al. (2011), evidencia-se que o consumo continuado dos mesmos 

pode influenciar negativamente na saúde das crianças, culminando no desenvolvimento 

precoce de DCNT. De modo geral, eles contêm altos teores de gorduras, açúcares, sódio e/ou 

aditivos químicos. 

Destaca-se a preocupação corrente na sociedade atual com a prevalência do 

sobrepeso e da obesidade infantil, caracterizada como um dos principais problemas de saúde 

pública, tendo como contribuinte uma dieta energeticamente densa (rica em gordura e pobre 

em fibras). Esta se relaciona com a depleção do controle inato do apetite o qual diminui na 
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medida em que as crianças vão elevando a idade (AMBROSINI et al., 2012). Sendo assim, 

uma dieta voltada ao consumo de alimentos in natura, contendo frutas, vegetais e cereais 

integrais, pode contribuir na prevenção das DCNT.  

Apesar disso, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) aponta que a 

população brasileira tem mesclado a dieta tradicional de arroz com feijão com alimentos 

ultraprocessados, estando o consumo de frutas e vegetais abaixo das recomendações do Guia 

Alimentar Brasileiro há décadas, ao passo que a ingestão dos ultraprocessados aumenta 

anualmente, sobretudo entre os de idade mais jovem. Tais novos hábitos associados à 

diminuição do nível de atividade física têm contribuído diretamente para a obesidade e outras 

DCNT, com persistência, ainda, de carências nutricionais (BRASIL, 2012a). Então, se fazem 

necessárias políticas públicas que estimulem o consumo de alimentos saudáveis pela 

população infantil (RODRIGUES; FIATES, 2012), além de programas específicos e estudos 

que contribuam para a melhoria do atual cenário brasileiro de transição epidemiológica e 

nutricional, no sentido da promoção da saúde. 

De acordo com Sawaya e Filgueiras (2013), as indústrias e comércios alimentares 

ultrapassaram a cultura dos povos mediante a indução de novos hábitos, desenvolvendo ainda, 

técnicas de persuasão para atrair crianças de todas as classes sociais e suas famílias, 

propagandeando tais alimentos como fontes de prazer e recompensa.  

Krølner et al. (2011), numa revisão sistemática, encontraram em alguns estudos 

crianças com dificuldades em classificar alimentos nos grupos de frutas e vegetais, 

identificando doces e bebidas que contivessem frutas como pertencentes ao primeiro grupo e 

chips a base de milho ou de batata como vegetais. Outro achado foi que as crianças não 

costumam classificar alimentos em saudáveis e não saudáveis, e sim em gostou e não gostou, 

associando os alimentos de gostos ruins com fazer bem e vice-versa. 

O governo brasileiro tem lançado mão de estratégias para a promoção de hábitos 

alimentares saudáveis. Dentre elas, as diretrizes da PNAN (BRASIL, 2012a) contemplam: 

Organização da Atenção Nutricional, Promoção da Alimentação Adequada e Saudável 

(PAAS), Vigilância Alimentar e Nutricional, Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição, 

Participação e Controle Social, Qualificação da Força de Trabalho, Controle e Regulação dos 

Alimentos, Pesquisa, Inovação e Conhecimento em Alimentação e Nutrição, Cooperação e 

Articulação para a Segurança Alimentar e Nutricional. 

No âmbito da PAAS está a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) caracterizada 

como “um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, 

intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de 
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hábitos alimentares saudáveis” (BRASIL, 2012b, p. 23). Isto é, diferentes campos do saber 

podem contribuir nas práticas da EAN. 

 Nessa perspectiva, na área da saúde vem se perpetuando o uso de Serious Games para 

o desenvolvimento de práticas de promoção da saúde relacionadas ao estímulo de atividade 

física, hábitos alimentares saudáveis, segurança do trabalho e no trânsito, cujos objetivos 

estimulam o usuário à prática de uma determinada ação (MACHADO; MORAES; NUNES, 

2009). O caráter lúdico de alguns jogos eletrônicos apresenta papel importante na mediação e 

(re)construção de determinadas aprendizagens, despertando o interesse de crianças e 

adolescentes (SANTOS; QUEIROZ E MELO, 2011). 

Os Serious Games são jogo eletrônicos de abordagem educacional que unem aspectos 

lúdicos e objetivos específicos, a fim de gerar um aprendizado, transcendendo o 

entretenimento, mediante simulação de práticas do dia a dia, além de oferecem atividades que 

favorecem a construção de conceitos e a estimulação de funções psicomotoras (MACHADO 

et al., 2011). Envolvem o campo governamental ou de formação empresarial, educação, 

saúde, políticas públicas, e comunicação estratégica, além de objetivos pedagógicos de educar 

ou instruir, exigindo um trabalho multidisciplinar (ZYDA, 2005). Além disso, devem 

considerar os anseios dos estudantes e dos professores e diretrizes definidas pelo Ministério 

da Educação (BAHIA et al., 2012). 

A respeito da EAN no ambiente escolar, este é um dos locais de grande influência 

sobre os hábitos alimentares, considerando a existência de trocas de informações sobre a 

saúde (AZEVEDO; BRITO, 2012), a longa permanência das crianças no mesmo (SILVEIRA 

et al., 2011) e as novas representações que a alimentação adquire, porque a criança passa a 

socializá-la com os amigos, realizando refeições fora de casa, sendo a escola um ambiente 

propício para a educação em saúde (JUZWIAK, 2013) e podendo os jogos eletrônicos 

contribuir para as práticas educativas. 

Apesar das tecnologias poderem ser utilizadas para aprofundar o aprendizado de 

conteúdos valorizados na escola e na sociedade, não são suficientes para o aprendizado (GEE, 

2006). Para possuir um sentido precisam estar atreladas a uma “perspectiva educacional 

comprometida com o desenvolvimento humano, com a formação de cidadãos, com a gestão 

democrática, com o respeito à profissão do professor e com a qualidade social da educação” 

(BRASIL, 2011c, p. 15). 

Considerando os aspectos elencados, em que as crianças se apresentam como um 

grupo vulnerável ao desenvolvimento de comorbidades a depender dos hábitos alimentares 

que as permeiam, justifica-se o desenvolvimento de um estudo que busque a promoção de 
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hábitos saudáveis. Pretende-se, então, responder a seguinte questão: Um jogo eletrônico pode 

influenciar na percepção de escolares do que seja alimentação saudável? 

 

1.1 MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO 

 

A razão de escolher uma forma diferenciada de se realizar educação em saúde a 

partir de um jogo eletrônico surgiu pela junção de dois momentos vivenciados, em tempos 

distintos, pela autora. O primeiro foi no fim do semestre de 2012.1 quando a mesma cursava o 

Estágio à Docência durante o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) junto ao seu então orientador, Prof. Dr. Antônio Medeiros Júnior. Naquele momento, 

participava em uma disciplina denominada Atividade Integrativa e Interdisciplinar em Saúde 

e Cidadania II (SACI II), cujo desenvolvimento ocorria dentro de uma Unidade de Saúde da 

Família (USF), a partir de um grupo tutorial composto por diferentes graduandos da área da 

saúde, sob orientação de preceptores (profissionais dos serviços) e de um tutor (docente 

responsável pela disciplina). 

Uma das ações da referida disciplina foi participar do Programa Saúde na Escola, em 

que os graduandos junto aos profissionais auxiliavam na coleta de dados, dentre os quais se 

incluíam um questionário de frequência alimentar e a antropometria de crianças pertencentes 

a uma escola adscrita à USF. Após a análise dos dados, foi identificada a presença de 

consumo de alimentos industrializados pelas crianças, associado ao baixo consumo de frutas e 

verduras, além de mais de 16% delas estarem em situação de sobrepeso ou obesidade. 

Sendo a autora nutricionista, tais achados a inquietavam porque, para além daquela 

dada escola, em 2012, a cidade de Natal no Rio Grande do Norte, onde tudo isto se 

processava, apresentava-se com 52,2% de sua população adulta com excesso de peso e 21,2% 

com obesidade, segundo a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (BRASIL, 2013). Então, seria necessário fazer algo para 

que essas prevalências não aumentassem no futuro, e trabalhar com a criança poderia ser uma 

peça-chave. 

Seria necessário então sensibilizar a futura geração de natalenses para o problema. 

Mas como fazer isso de maneira que a forma de se conduzir a educação em saúde fosse 

atraente às crianças? 

Já no semestre de 2013.1, enquanto a autora se desdobrava em realizar as correções 

da recente dissertação defendida na área de Saúde Coletiva, ao mesmo tempo em que cursava 

paralelamente a disciplina Design Gráfico Animado e Interativo da inconclusa graduação em 
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design, possuía a missão de conceber e programar um jogo com qualquer temática que 

julgasse interessante. Naquele dado momento pensou: E por que não juntar as duas áreas e 

desenvolver uma pesquisa durante o doutorado que em breve se iniciaria, haja vista que as 

crianças cada vez mais acessam jogos eletrônicos? 

O ingresso no doutorado, atrelado à convocação para assumir o cargo de Sanitarista a 

partir da aprovação em concurso público para a UFRN, fizeram a autora optar por desistir do 

curso de design, mas aquela ideia permaneceu em sua mente, culminando em um convite ao 

Prof. Dr. José Guilherme da Silva Santa Rosa, seu ex-professor na citada disciplina, no 

sentido de participar como coorientador de uma pesquisa de doutorado que desenvolveria um 

Serious Game de Educação Alimentar e Nutricional, sob o aval da sua orientadora, Profa. 

Dra. Iris do Céu Clara Costa. 

A partir do debruçar-se sobre a literatura, conforme contextualizado e justificado 

anteriormente, a relevância da temática ficou mais evidente à autora, optando-se por seguir na 

concretização de um projeto agregador de duas áreas distintas, mas com grande potencial de 

convergência em prol da Saúde Coletiva. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Desenvolver e avaliar um Serious Game de Educação Alimentar e Nutricional para 

escolares entre sete e dez anos de idade da cidade de Natal-RN. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Compreender os significados de alimentação saudável dos escolares e dos profissionais 

participantes do processo ensino-aprendizagem das crianças; 

 

- Identificar os interesses de escolares e profissionais atuantes no ensino fundamental para 

com o jogo; 

 

- Elaborar o jogo e acompanhar a interação que ele estabelece com as crianças ao longo do 

seu desenvolvimento; 

 

- Verificar a satisfação dos escolares em relação ao jogo; 

 

- Avaliar a percepção de alimentação saudável pelos escolares após a interação com o jogo. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 A ALIMENTAÇÃO NA INFÂNCIA SOB O OLHAR DO ESTADO 

 

Os direitos fundamentais da criança e do adolescente assegurados na Carta Magna 

brasileira e de competência da família, do Estado e da sociedade, devem, segundo o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, estar articulados e integrados em todas as políticas públicas, de 

forma a garantir os que são básicos, dentre eles o direito à alimentação (BRASIL, 2006c). 

Sobre medidas para salvaguardar a criança, as políticas públicas de saúde brasileiras 

se voltam para promoção, proteção e recuperação da saúde e, no âmbito da alimentação e 

nutrição, visam a garantir a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), assegurada pela Lei 

11.346, de 15 de setembro de 2006 (Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional) que 

cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) com ações integradas 

entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além de instituições privadas, com ou 

sem fins lucrativos, mediante políticas, programas e ações governamentais e não 

governamentais (BRASIL, 2006a). 

Apesar de não abordar estratégias diretivas ao público infantil, a Política Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), instituída pelo Decreto n. 7.272, de agosto de 

2010, avança por priorizar a Soberania Alimentar e assegurar a participação social, em 

respeito às especificidades locorregionais e a diversidade da cultura alimentar (BRASIL, 

2010). 

Este é um tema que vem ganhando destaque na medida em que organizações não 

governamentais e sociedade civil exercem pressão política para o reconhecimento da 

Soberania Alimentar, direcionando-se para a defesa dos direitos de agricultores e povos 

indígenas frente à globalização econômica, focando na biodiversidade e produção local, a 

partir de sistemas alimentares autônomos que gerem equidade e justiça social (LOPEZ-

GIRALDO; FRANCO-GIRALDO, 2015). 

O conceito de Soberania Alimentar surgiu de movimentos sociais, em 

complementaridade ao conceito de Segurança Alimentar, que não dava conta das implicações 

negativas da globalização do sistema alimentar sobre economias rurais locais e tampouco das 

questões ambientais. Assim, a Segurança Alimentar se definia pela Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e Agricultura - Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO), como o acesso físico e econômico à alimentação, assegurada em quantidade, 

qualidade e nutricionalmente adequada, ao passo que a Soberania Alimentar, segundo o 
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Fórum das Organizações Não Governamentais para a Soberania Alimentar, adentraria no 

direito de povos, comunidades e países definirem as suas políticas em prol da concretização 

do direito à alimentação. De ambos os conceitos deriva o de SAN brasileiro, em que todos 

possuem o direto à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade, de forma 

permanente e sem comprometer outras necessidades essenciais, em respeito à promoção da 

saúde e a diversidade cultural e de modo sustentável (LOPEZ-GIRALDO; FRANCO-

GIRALDO, 2015). 

Sobre medidas estruturantes para a concretização ao acesso à alimentação saudável, 

as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) abarcam a preocupação 

do governo tanto com a privação quanto com o excesso alimentar e focaliza no Programa 

Nacional de Controle da Deficiência da Vitamina A, o Programa de Controle da Anemia 

Ferropriva e o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (REIS; VASCONCELOS; 

BARROS, 2011) nos quais as crianças estão incluídas. 

A PNAN também abarca as suas ações para as crianças ao compreender o 

aleitamento materno como a primeira prática alimentar dos indivíduos, exclusiva até o sexto 

mês, seguindo com a alimentação complementar até dois anos de idade (leite materno em 

associação a outros alimentos), devendo ser feita a introdução de alimentos em quantidade e 

qualidade adequadas, segundo as fases de desenvolvimento infantil (BRASIL, 2012a). 

Para as crianças na faixa de 5 a 9 anos de idade, essa política informa que em vinte 

anos a prevalência de obesidade saltou de 4,1% para 16,6% para os meninos e de 2,4% para 

11,8% para as meninas, persistindo ainda no país a anemia ferropriva e a hipovitaminose A 

para crianças em geral, além de desnutrição em bolsões de pobreza. Diretivamente ao público 

escolar, a PNAN propõe ações que visem à oferta de alimentos saudáveis nas escolas, as quais 

devem estar sob a responsabilidade das equipes de saúde da família na Atenção Básica 

(BRASIL, 2012a). 

A respeito da Atenção Básica, conforme o estudo de Rigon, Schmidt e Bógus (2016), 

embora a mesma esteja mais próxima das questões de SAN, ainda há fragilidade no que 

concerne à compreensão dos profissionais atuantes no SUS quanto à dimensão intersetorial da 

nutrição, a qual vai além do acesso aos alimentos, tendo sido um avanço a criação do Núcleo 

de Apoio à Estratégia Saúde da Família, no qual se insere o profissional nutricionista por 

possuir formação aprofundada na área, porém em quantidade insuficiente, o que pode ser 

considerado uma violação do direito da população ao cuidado e à atenção nutricional. 

Para crianças e também adolescentes e jovens, a Política Nacional da Atenção Básica 

(PNAB), aprovada em 2011, destaca o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído em 2007 
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para a rede básica pública de ensino e cujas ações são desempenhadas pelas equipes de saúde, 

contemplando: 

 

I - avaliação clínica e psicossocial que objetivam identificar necessidades de saúde 

e garantir a atenção integral às mesmas na rede de atenção à saúde; 

II - promoção e prevenção que articulem prática                                                                                                  

s de formação, educativas e de saúde visando a promoção da alimentação 

saudável, a promoção de práticas corporais e atividades físicas nas escolas, a 

educação para a saúde sexual e reprodutiva, a prevenção ao uso de álcool, tabaco e 

outras drogas, a promoção da cultura de paz e prevenção das violências, a promoção 

da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável; e 

III - educação permanente para qualificação da atuação dos profissionais da 

educação e da saúde e formação de jovens (BRASIL, 2011b, GRIFO NOSSO). 

 

O PSE volta-se aos alunos da rede pública de ensino, mediante avaliação das 

condições de saúde, promoção e prevenção da saúde, educação permanente e capacitação dos 

profissionais, monitoramento e análise da saúde dos estudantes (REIS; VASCONCELOS; 

BARROS, 2011). Destaca-se por buscar ir além do assistencialismo e caminhar para 

promoção da alimentação saudável, ampliando as ações em relação ao diagnóstico nutricional 

das crianças extramuros da Unidade Básica de Saúde, podendo desenvolver ações de 

Educação Alimentar e Nutricional, em caráter multidisciplinar e em parceria com a escola. A 

depender de como as ações sejam trabalhadas, a criança pode protagonizar o cuidado com sua 

saúde. 

Embora visem a melhorias nas condições de saúde, as políticas brasileiras 

historicamente vinham se caracterizando por ações assistencialistas, não favorecendo a 

concretização do direito à saúde e, no que tange às crianças, há carência de implementação e 

regulamentação de leis para o controle da obesidade infantil e promoção da alimentação 

saudável (REIS; VASCONCELOS; BARROS, 2011). Além disso, os Programas de 

distribuição de alimentos, apesar de historicamente mobilizarem diferentes setores, não vêm 

sendo acompanhados de ações estruturantes de maneira a tornar os sujeitos autônomos em 

relação ao acesso aos alimentos, mesmo porque, embora um direito inalienável do ser 

humano, o direito à alimentação, somente foi incluído na Constituição Federal brasileira em 

2010 (ALVES; JAIME, 2014). 

A respeito desta recente inclusão da alimentação como um direito, cabe uma reflexão 

em relação ao esquecimento do indivíduo sobre os seus conceitos básicos de vida. Edgar 

Morin (1997) ressalta a questão da cultura de massa que homogeneíza os indivíduos 

adaptando-os às classes sociais, às idades, às nações diferentes, paradoxalmente os 

segregando nesses grupos, o que de certo modo conduz a não se enxergarem coletivamente, 
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na luta pelos seus direitos sociais, já que a cultura de massas é concebida por um grupo de 

pessoas com interesses mercadológicos, lançando no mercado produtos em grande escala, 

sempre com as mesmas características, mas focada no consumo individualizante, destruindo 

os valores tradicionais. 

 

O indivíduo, desde o momento em que pode ser aliviado da preocupação de sua 

proteção, de sua velhice e do futuro de seus filhos, desde o momento em que se acha 

automatizado em seu trabalho e fraco diante dos grandes poderes, desde o momento 

em que se abrem possibilidades de consumo e de lazer, procurará consumir mais sua 

própria vida. [...] tende a valorizar o presente. Fica, além disso, cada vez mais 

privado de passado; este não lhe fornece mais sabedoria e norma de vida. [...] Esse 

homem cada vez mais privado de passado está privado de futuro. [...] E assim, 

enquanto o Estado estabelece as relações com o passado e o futuro, o indivíduo 

agarra-se à grande justificaçâo da vida presente: desfrutar e realizar-se (MORIN, 

1997, GRIFO DO AUTOR). 

 

Retomando a questão da obesidade, a carência de um olhar mais específico para essa 

questão provém de períodos anteriores, visto que mesmo com a integração dessa patologia ao 

Código Internacional de Doenças em 1948 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), era 

atribuída por uma grande parte da sociedade aos maus hábitos alimentares, inatividade física e 

descuido de seus portadores, sendo o papel do estado relegado. Na medida em que foi 

caracterizando-se como uma epidemia, tendo como parâmetro o Índice de Massa Corporal 

(IMC), a partir de 1998, sobretudo na América do Norte, pois respaldava os seguros de vida 

em relação à maior mortalidade entre obesos, passou a ser enxergada nos Estados Unidos 

como doença de fato (PIMENTA; ROCHA; MARCONDES, 2015). 

Na medida em que a prevalência da obesidade foi se elevando, o olhar para essa 

doença foi se modificando, de modo a que ganhou centralidade nas políticas públicas. 

Em uma entrevista semiestruturada, supervisores municipais e prefeitos de 

municípios estadunidenses, além de formuladores de políticas estaduais no Estado de Nova 

Iorque, apontam a obesidade infantil como uma questão prioritária, porém mostram 

fragilidades ao definir os atores centrais na resolução de tal problema. Segundo os mesmos, os 

pais apresentam papel relevante na formação de bons hábitos ao longo da infância. Já o 

governo deveria financiar medidas educativas e regular as indústrias alimentícias no que tange 

aos ingredientes insalubres, rotulagem do produto e marketing. Por fim, a escola poderia 

mudar porque o sistema educacional foi apontado como inadequado em relação à educação 

em saúde, existindo ainda o declínio do financiamento em relação à atividade física e oferta 

de alimentos nutricionalmente pobres (ROBBINS et al., 2013).  
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Esses achados corroboram o da revisão sistemática de Rodríguez Rojas e Argüello 

Gutiérrez (2014) que também apontam as crianças, os pais, os professores, os agentes 

políticos, as entidades econômicas e as redes comunitárias como atores-chave na diminuição 

da obesidade infantil cujas ações devem estar coerentes com a cultura e as tradições 

familiares, o que não significa dizer que novas ou diferentes concepções sobre o que é ser 

saudável não possam ser incorporadas. 

Para a realidade brasileira da obesidade infantil, os gestores públicos costumam 

realizar ação preventiva por meio de campanhas midiáticas, distribuição de cartilhas nas 

escolas públicas, nos postos de saúde, e regulamentação de leis relacionadas ao controle 

alimentar, porém há carência de atenção para a faixa de 02 a 20 anos de idade. Em outros 

países existem avanços em relação à adoção de políticas de prevenção em crianças e jovens, 

por meio das instituições de ensino, centros poliesportivos, praças e parques (PIMENTA; 

ROCHA; MARCONDES, 2015), embora este seja ainda um campo frágil. 

Apesar de deficiente a questão da obesidade infantil no Brasil, existem iniciativas 

que podem contribuir para a sua redução, sendo esta uma meta do Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil, 2011-

2022 (BRASIL, 2011a).  

De modo a enfrentar o problema da obesidade no Brasil, em 2011 foi criado um 

Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade na Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), do qual derivou a Estratégia Intersetorial de 

Prevenção e Controle da Obesidade, considerando que as causas são individuais, ambientais e 

sociais e, portanto, requerem ações intersetoriais, pautada em seis grandes eixos de ação:  

 

1) Disponibilidade e acesso a alimentos adequados e saudáveis, 2) Ações de 

educação, comunicação e informação, 3) Promoção de modos de vida saudáveis em 

ambientes específicos, 4) Vigilância Alimentar e Nutricional, 5) Atenção integral à 

saúde do indivíduo com sobrepeso/obesidade na rede de saúde e 6) Regulação 

(CAISAN, 2014). 

 

Sobre o público escolar em específico, o primeiro eixo visa prestar apoio às 

instituições de ensino quanto à distribuição de alimentos adequados e saudáveis, com restrição 

dos gastos totais com a aquisição de alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos 

compostos, preparações semiprontas ou prontas para o consumo, ou alimentos concentrados, 

cujo percentual máximo a ser gasto com tais itens é de 30% do valor total repassado pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Percentual igual é destinado à compra de 

alimentos advindos da agricultura familiar, com oferta semanal obrigatória de três porções de 
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frutas e hortaliças nos cardápios da alimentação escolar. Além disso, o segundo eixo visa à 

EAN e busca incentivar a inclusão da temática SAN no Plano Político Pedagógico das 

escolas. Além disso, o eixo 3 destina-se a realizar educação permanente para os envolvidos 

com a alimentação, estimular as escolas privadas a transformarem suas cantinas em espaços 

saudáveis e promover a educação para promoção da alimentação adequada e saudável nas 

escolas (CAISAN, 2014). 

Vê-se que diante das disparidades brasileiras em que tanto a privação quanto o 

acesso aos alimentos ocorrem de forma desordenada, as políticas e programas trazem em seu 

bojo norteamentos que podem colaborar para a modificação de tal cenário, a partir do Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA), dirimindo desigualdades socioeconômicas e 

combatendo a desnutrição originária da inacessibilidade aos alimentos, assim como 

deficiências de micronutrientes que também podem decorrer do consumo de alimentos não 

saudáveis.  

Volvendo o olhar para os ciclos de vida, na infância, o ambiente escolar, como 

apontado nas supracitadas políticas, embora não deva ser o único, pode ser um espaço 

propulsor de mudanças e de medidas assertivas, na medida em que a criança se depara com 

ações coletivas e se identifica com outras crianças, construindo um ambiente colaborativo 

junto aos pais, professores e equipes de saúde, sem perder o foco dos caracteres individuais. 

A respeito de ações de alimentação e nutrição em escolas, destaca-se o Programa de 

Alimentação do Escolar (PNAE), pioneiro no Brasil pelo fornecimento da merenda e que 

caminha para a concretização da PNAN. Conforme Reis, Vanconcelos e Barros (2011) o 

PNAE busca integrar a produção local de alimentos e a agricultura familiar, favorecendo a 

oferta de frutas e hortaliças nas escolas e comunidades. 

A merenda escolar surgiu como uma política de educação para atrair estudantes, 

evitar o absentismo escolar e melhorar a escolaridade, sobretudo para aqueles que passavam 

por privação alimentar. A partir da instituição da merenda escolar em 1955, enquanto 

programa, passou a ser enxergada com uma política de alimentação e nutrição, embora, a 

partir de 1970, os gêneros alimentícios ofertados, centralizados pelo então Ministério da 

Educação e Cultura, fossem de baixa aceitabilidade e teor nutricional porque eram pré-

preparados para facilitar a logística de distribuição. Com a descentralização do programa na 

década de 1980, a perspectiva de distribuição de alimentos se modifica, de modo a 

transformar a PNAE numa das políticas públicas universais mais duradouras do Brasil, ligada 

a outras políticas sociais, educacionais, de desenvolvimento econômico e de sustentabilidade 

(NOGUEIRA et al., 2016). 
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Caracterizado como um programa de suplementação alimentar, o PNAE visa a suprir 

20% das necessidades nutricionais dos estudantes do ensino básico e, por conseguinte, a 

promover o DHAA. Atualmente, além de ofertar alimentos, esse Programa destina 30% dos 

recursos recebidos para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar local 

(LIBERMANN; BERTOLINI, 2015). 

Assim, o PNAE e o Programa de Aquisição de Alimentos a partir da agricultura 

familiar, ao se integrarem no SISAN, buscam promover o direito humano à alimentação e o 

desenvolvimento agrícola. Apesar de existir a necessidade de melhoria na gestão do PNAE, 

com profissionais capacitados para atuarem na interlocução com a agricultura familiar, tal 

parceria tem proporcionado maior disponibilidade de frutas e verduras locais servidas nas 

refeições escolares (NOGUEIRA et al., 2016). 

Fomentar o desenvolvimento sustentável, mediante políticas estruturantes que visem 

à geração de emprego e renda, não somente aos agricultores familiares e grupos específicos, 

mas também a toda a população é salutar para a condução de práticas alimentares saudáveis, 

visto que em situações de redução de renda ou pobreza, a tendência é a diminuição na 

qualidade da dieta. 

Para que tais iniciativas consigam atingir suas metas, é necessário considerar o 

território em que a criança vive no qual se insere uma população com necessidades e inter-

relações específicas, de modo a se caminhar para a Promoção da Saúde. Assim, é mister 

considerar também como a população enxerga o que é adequado e saudável para si. 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) apresenta visão ampliada do 

conceito de saúde e aponta para a perspectiva de redes, considerando as especificidades locais 

e os saberes técnicos, científicos e populares de maneira a dirimir as desigualdades injustas e 

evitáveis. Mostra como um dos temas prioritários a Alimentação Adequada e Saudável, no 

sentido de contribuir para redução da pobreza, da inclusão social e da garantia do direito 

humano à alimentação adequada e saudável. Também inclui práticas corporais e atividades 

físicas com a incorporação de jogos, brincadeiras e danças populares (BRASIL, 2015b), o 

que, por seu caráter lúdico, pode conduzir à adoção de práticas saudáveis para as crianças. 

Embora, como citado anteriormente, sinalizem para ações que promovam a saúde, 

existe a problemática de que as políticas e programas públicos mostram-se frágeis quanto à 

regulação da comercialização e industrialização de alimentos.  

Para Castro (2015), o movimento contra-hegemônico para promover a agroecologia e 

processos de produção e comercialização mais sustentáveis ainda não possui força de 

modificar estruturalmente o sistema agroalimentar atual. Este não considera mudanças 
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climáticas e escassez de recursos naturais, permite o uso de componentes não alimentares 

(agrotóxicos, antibióticos, conservantes e realçadores de sabor), aprofunda desigualdades 

sociais, é ineficiente (apresenta altas safras, mas não contém o desperdício da produção à 

chegada ao consumidor final, encarecendo o preço final), concentra grandes corporações 

transnacionais em várias etapas da cadeia alimentar e desloca o consumo de alimentos in 

natura ou minimamente processados para Produtos Prontos para Consumo Ultraprocessados 

(PPCUP), mediante mecanismos econômicos, tecnológicos e de propaganda e marketing. 

Quando se trata de comercialização de produtos alimentícios, para Lobstein et al. 

(2015), existem vários instrumentos para intervir no mercado, tais como estabelecer normas 

para nutrientes específicos em produtos, incentivar financeiramente a reformulação, 

supervisionar as atividades de marketing e utilizar o poder de compra do setor público para 

afetar os preços e distribuição de mercado, o que exige determinação política para desafiar os 

interesses industriais, sendo mais imediatistas ações de monitoramento dos indicadores do 

estado nutricional, do crescimento das crianças, da promoção de ambientes alimentares e da 

comercialização de alimentos em caráter mundial. 

Recentemente, o Brasil avançou no que tange à comercialização dos alimentos para 

lactentes e crianças de primeira infância, e de produtos de puericultura correlatos, ao 

regulamentar quase 10 anos depois a Lei n° 11.265, de 2006 a partir do Decreto nº 8.552, de 

novembro de 2015. Relativo à rotulagem de fórmulas infantis para estas faixas de idades, é 

vedado o uso de imagem de lactente, de criança pequena ou de outras Figuras com feições 

humanas (BRASIL, 2015a). Para crianças maiores, não há legislação específica, o que dá 

margem para as indústrias utilizarem imagens enganosas a fim de atrair para o consumo. 

Assim, há necessidade de medidas no sentido de dar a conhecer o jogo de interesses no 

mercado de alimentos e seus malefícios para a saúde individual e coletiva, mediante a 

educação em saúde. 

No que tange à EAN para crianças, mais detalhada no tópico 3.4, no contexto escolar 

cabe ressalvar que para Ramos, Santos e Reis (2013) há carência de referencial teórico-

metodológico para o seu norteamento, apesar de a escola se apresentar nas políticas públicas 

de alimentação e nutrição como espaço profícuo para promover alimentação saudável, sendo 

baixo o número de publicações sobre estudos de intervenção envolvendo EAN em escolares, 

geralmente sob a forma de palestras, apresentações, dinâmicas, histórias infantis e em 

quadrinhos, além de atividades lúdicas como teatro de fantoches e jogos educativos. 

Ademais, é necessário sair da perspectiva focada somente na oferta, associando-a ao 

dar o conhecimento às crianças sobre a alimentação e nutrição enquanto tema transversal, 
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conforme preconizado pelas políticas públicas. Tais práticas devem ocorrer em caráter 

permanente no ambiente escolar, perpassando por todas as fases do desenvolvimento infantil e 

envolvendo o projeto político pedagógico, o que carece de um esforço coletivo de capacitar 

não somente os profissionais da área da saúde, mas também os da educação, de maneira a 

articular as ações formativas para os escolares. 

Este capítulo demonstrou que as políticas e programas relativos à alimentação e 

nutrição na infância, embora tenham avançado, necessitam de mais progressos, sobretudo 

para crianças na fase escolar, na compreensão de que as melhorias no consumo de alimentos 

saudáveis devem abranger um conjunto de ações e medidas que envolva a sociedade como um 

todo, focalizadas em setores estratégicos, o que requer atitudes governamentais que defendam 

os interesses das crianças e dos seus familiares em detrimento dos interesses mercadológicos 

da indústria.  

 

3.2 O CONSUMO ALIMENTAR DA CRIANÇA NA FASE ESCOLAR: 

ESPECIFICIDADES E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE 

 

O consumo alimentar é influenciado por múltiplas questões, para além da ingestão de 

alimentos. A escolha do que comer relaciona-se aos aspectos culturais, econômicos e 

demográficos e ao modo como estes são introjetados por cada indivíduo, sendo as 

preferências alimentares estabelecidas na infância, sob a influência dos familiares e tendo a 

escola papel importante na promoção de uma alimentação saudável (MORAES; DIAS, 2012). 

Crianças na fase escolar, compreendida entre seis e dez anos de idade, apresentam 

maior atividade física e ritmo de crescimento constante, devendo os alimentos suprir as 

funções básicas de energia, plasticidade e regulação das funções orgânicas.  A alimentação 

nesse período toma papel importante haja vista que a escolarização permite o ato de comer 

sem supervisão familiar, tornando influente na manutenção da saúde e qualidade de vida da 

criança o vínculo com a tríade família, escola e amigos (OBELAR; PIRES; WAYHS, 2009). 

Além disso, aquelas no início do ensino fundamental podem passar por um período de 

transição dos hábitos alimentares por passarem um tempo menor com os pais (ŠUMONJA; 

NOVAKOVIĆ, 2013). 

Na infância existe predileção por alimentos doces em detrimento daqueles com sabor 

amargo, sendo provavelmente o consumo de vegetais amargos impulsionado por exibições 

repetidas, exemplificações de funções positivas e experiências aprendidas. Assim, expor 

crianças a uma variedade de frutas e legumes na primeira infância e envolvê-las no processo 
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de crescimento de sua própria produção pode aumentar o consumo habitual ao longo da vida 

(BROUWER; NEELON, 2013). 

No estudo de Šumonja e Novaković (2013) envolvendo 212 crianças com idade entre 

oito e onze anos, no norte da Sérvia, 52,4% consumiam diariamente 1,5 ou mais porções de 

frutas, 17% duas ou mais porções de vegetais e 11,8% três ou mais porções de produtos 

lácteos por dia, sendo as meninas mais propensas a comer legumes do que os meninos. A 

razão mais citada de consumir os alimentos foi de sentirem-se fortes e saudáveis: frutas 

(44,8%), hortaliças (39,5%) e leite e derivados (38,4%). O sabor foi a segunda razão mais 

comum para as preferências das crianças para frutas (36,5%), hortaliças (31,8%) e leite e 

derivados (36,7%). As crianças que consumiram menos do que o número recomendado de 

porções de alimentos lácteos mais frequentemente relatados informaram que beberiam mais 

leite, caso seus pais também o fizessem. 

A maioria da população norte-americana, incluindo crianças, não consome a 

quantidade recomendada de porções de frutas e vegetais (BROUWER; NEELON, 2013). No 

Brasil, constatação semelhante foi encontrada no estudo transversal de Ciochetto, Orlandi e 

Vieira (2012) com 356 escolares do 1° ao 4° ano da rede pública de ensino fundamental da 

cidade de Pelotas, em que 42,1% consumiam frutas e 20,2% vegetais frequentemente. Nos 

sete dias que antecederam a entrevista 12,1% não haviam consumido nenhuma fruta e 22,5% 

nenhum vegetal. O consumo frequente de frutas foi significativamente associado ao maior 

nível socioeconômico e a maior escolaridade da mãe, ao passo que para os vegetais, somente 

este último fator foi significante. Não houve diferenças estatisticamente significantes entre 

meninos e meninas. 

O baixo consumo de frutas e vegetais, os quais suprem boa parte das recomendações 

de micronutrientes, além de possuírem alto teor de fibras tem sido associado à obesidade. 

Quando esta situação ocorre devido ao não acesso a outros alimentos, pode ocorrer a 

desnutrição, na qual há deficiência tanto de micronutrientes quanto de macronutrientes, 

culminando em déficit ponderal e estatural. Este último cenário, quando associado às baixas 

condições socioeconômicas, limita as opções de escolhas alimentares pelos indivíduos. 

Relativo às frutas e legumes, Nelson (2013) os classifica como alimentos “add-on”, 

isto é, complementos adicionais, não vistos como essenciais porque não possuem alta 

densidade energética e cuja compra vem diminuindo, sobretudo em famílias de baixa renda, 

não por ignorância e sim, porque elas têm que fazer escolhas a respeito de como gastar seu 

dinheiro, haja vista o poder maior de saciedade de alimentos com alto teor calórico. 
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Na América Latina, o aumento nas prevalências de excesso de peso e obesidade, 

concomitantemente com a redução nas prevalências de déficit de peso, persistindo o déficit 

estatural, é conhecido como transição nutricional, visualizada mais fortemente no Brasil a 

partir da década de 1970. Antes desta década, observavam-se surtos epidêmicos de fome em 

regiões específicas, culminando em desnutrição energético-proteica (DEP) e a partir da 

década seguinte, houve diminuição da DEP acompanhada de aumento da deficiência de 

micronutrientes, tais como anemia ferropriva e hipoavitominose A, acrescida de elevação da 

obesidade, diabetes e dislipidemias já na década de 1990 (CARVALHO et al., 2014). 

Tais modificações têm acarretado na dupla carga de morbidade, manifestada a partir 

do convívio, na mesma família ou na mesma região, de indivíduos com déficit de crescimento 

a partir da DEP com aqueles apresentando sobrepeso/obesidade, tornando desafiador o 

desenvolvimento de práticas educativas. 

 Com vias a modificar tal quadro são necessárias ações específicas para a melhoria 

dos hábitos alimentares e garantia do DHAA. Shrimpton (2006) destaca ainda a necessidade 

de se trabalhar com aspectos preventivos e curativos nos cursos da vida para superar os 

problemas da subnutrição e da supernutrição iniciando no período intrauterino. 

Crianças sem acesso adequado à alimentação estão propensas à desnutrição infantil, 

o que as tornam mais vulneráveis a outras doenças, dificulta a aprendizagem e diminui o nível 

de atividades que requerem esforço físico (FROTA et al., 2009).  

A despeito deste cenário, segundo Leal, Lira e Menezes et al. (2012), existem 

inúmeros estudos clínicos e epidemiológicos voltados ao crescimento e ao estado nutricional 

nos primeiros anos de vida em contraste com escassas pesquisas sobre desnutrição e 

obesidade na idade escolar e adolescência. Além disso, poucos estudos longitudinais têm 

examinado a dieta e o risco de obesidade em crianças ou adolescentes (AMBROSINI et al., 

2012). 

Analisando publicações entre 2000 e 2011sobre estudos de intervenção no campo da 

educação alimentar e nutricional em escolares no Brasil, Ramos, Santos e Reis (2013) 

identificaram um baixo número de publicações na área, assim como a necessidade de 

intervenções baseadas em metodologias inovadoras de educação em saúde. 

De fato, para o estudo realizado nesta tese que trata especificamente de crianças em 

idade escolar, houve dificuldade em encontrar manuscritos nomeadamente brasileiros para tal 

fase de vida em bases de pesquisa abordando não somente a desnutrição e a obesidade, mas 

também o consumo alimentar e os fatores que o permeiam, considerando a complexidade e a 

subjetividade que o permeia. 



35 

 

No estudo de Ribeiro-Silva, Silva e Cangussu (2014) com adolescentes entre 10 e 14 

anos é possível verificar a importância da EAN no âmbito escolar. Foram desenvolvidas ações 

de promoção da saúde a partir da temática dos dez passos para uma alimentação saudável, 

contemplando aulas sobre alimentação saudável e atividade física por um período de nove 

meses, além de treinamento de professores e cozinheiros e oficinas sobre alimentação 

saudável para as famílias se refletiram na melhoria do perfil lipídico da população estuda. 

A respeito do excesso de peso, observa-se que mundialmente ocorre uma epidemia 

de sobrepeso/obesidade e embora tal quadro para crianças venha aumentado 

significativamente em países de baixa renda e renda média, sobretudo para as maiores de 

cinco anos de idade e adolescentes, as pesquisas tendem a ser menos comuns e com amostras 

pequenas (LOBSTEIN et al., 2015). As prevalências de sobrepeso e obesidade para oito 

países podem ser encontradas na Figura 1, traduzida de Lobstein et al. (2015). Nesta observa-

se para o Brasil uma reta crescente com picos maiores de 2002 a 2007, surgindo para este 

último ano com um valor de 32% e perdendo apenas para os Estados Unidos que, embora com 

valor superior, estava declinando. Os menores valores foram observados para os países 

asiáticos China e Hong Kong, além da ilha africana de Seicheles. 

 

Figura 1 - Tendências de prevalência de sobrepeso e obesidade para criança nos Estados Unidos e em oitos 

países de baixa renda e média renda. 

 

Fonte: Lobstein et al. (2015). 

 

Um estudo global, entre menores de cinco anos de idade, revelou com intervalo de 

confiança de 95% que houve aumento relativo de 60% na prevalência mundial de sobrepeso e 

obesidade de 1990 a 2010, e estimou tendência de aumento relativo de 36% de 2010 a 2020, 
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com prevalência de 9,1%, totalizando 60 milhões de crianças. Em 2010, embora a prevalência 

de sobrepeso e obesidade em países desenvolvidos fosse cerca do dobro dos países em 

desenvolvimento, a grande maioria das crianças afetadas viviam em países em 

desenvolvimento (35 milhões de um total de 43 milhões) (ONIS; BLÖSSNER; BORGHI, 

2010), sendo, portanto, os países em desenvolvimento mais afetados por apresentarem 

populações maiores. 

Considerando que o risco de obesidade infantil é influenciado pela composição da 

dieta, o consumo alimentar mostra-se como um importante determinante do balanço 

energético. O controle inato do metabolismo é mais forte nas crianças e diminui na medida 

em que elas envelhecem, tornando aquelas de maior idade mais suscetíveis ao consumo de 

uma dieta de alta densidade energética, rica em gorduras e pobre em fibras (AMBROSINI et 

al., 2012). Apesar disso, políticas e programas públicos têm se direcionado mais para as 

crianças menores, o que requer um olhar da comunidade científica e da sociedade em geral 

para o desenvolvimento de ações específicas no sentido de promover a saúde e prevenir 

agravos nas crianças em fase escolar. 

 

3.3 RELAÇÃO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM O PROCESSAMENTO, 

DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO ALIMENTAR COM A INFÂNCIA 

 

A agricultura familiar é responsável pela maioria da produção interna dos alimentos 

no Brasil. Apesar disso, tem se valorizado a agricultura intensiva, mecanizada, com elevada 

utilização de produtos químicos, desfavorecendo o meio ambiente e elevando as 

desigualdades sociais, em prejuízo a geração de renda para grande parte dos agricultores 

familiares. Isto tem se acentuado ainda mais devido à modificação nos hábitos da população, 

com diminuição no consumo dos alimentos básicos e tradicionais e aumento dos 

industrializados, desfavorecendo a saúde (TRICHES; SCHNEIDER, 2010). 

Na medida em que a sociedade avançou mundialmente, aumentou a disponibilidade 

de alimentos e de aparatos tecnológicos para a sua produção numa sociedade conectada 

mundialmente pela Internet, mas fragmentada quanto ao acesso para muitos, comprometido 

por questões de renda. O problema básico e secular da alimentação ainda não foi resolvido 

por questões de ordem econômica, política e institucional (BUAINAIN; VIEIRA, 2016). 

Destaca-se como desafio alimentar no século XXI a dimensão ambiental devido às 

mudanças climáticas e ao esgotamento de recursos naturais para a produção agrícola ao redor 

do mundo, culminando em colheitas fracas e elevação dos preços numa sociedade cuja 
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população mundial é crescente, se urbaniza cada vez mais e vem modificando o seu padrão de 

consumo para diferentes carnes, frutos do mar, frutas, vegetais e derivados lácteos. Além 

disso, tem elevado o consumo de proteínas e gorduras, sobretudo de origem animal as quais 

exigem mais recursos naturais na produção. Na ordem econômica, a solução seria aumentar a 

oferta, porém, devido a uma questão de mercado, não é vantajoso aos produtores elevar a 

produção, sem que existam pessoas que possam pagar pelos seus produtos, isto é, as pessoas 

de baixa renda acabam por ficarem excluídas do sistema de compra, dependendo de 

programas governamentais de ajuda alimentar, os quais procuram adquirir gêneros por baixos 

preços, estimulando a importação e não incentivando a produção local, desacompanhados de 

políticas transformadoras a fim de melhorar a renda (BUAINAIN; VIEIRA, 2016). 

Portanto, na conjuntura atual o alimento afasta-se do seu sentido ontológico para 

aproximar-se do mercadológico, deixando de satisfazer as necessidades reais humanas para 

submeter-se à lógica, à ética e à estética do capital, produzindo a alienação e a manipulação 

das nossas escolhas alimentares e levando ao consumo impulsivo e compulsivo, culminado no 

adoecimento e na degradação ambiental (DAMO; SCHMIDT, 2016). 

 Somem-se a isto as questões de corrupção, com desvios de verbas dos programas, os 

desperdícios de alimentos na cadeia produtiva que chegam a 64% no Brasil e fatores políticos 

e econômicos que culminam na elevação/baixa de preços (BUAINAIN; VIEIRA, 2016). 

É necessário considerar ainda a comercialização de produtos alimentícios 

ultraprocessados e defensivos agrícolas, afetando a saúde, o que envolve um conflito de 

interesses entre o setor privado e as estratégias governamentais para um consumo saudável, 

conforme previsto na atual Política Nacional de Promoção da Saúde que trata não somente da 

promoção da alimentação saudável, mas também da SAN e do DHAA, o que requer pactos 

políticos entre setores governamentais e não governamentais. Porém nesse jogo de interesses, 

o setor privado tem se mostrado em situação mais confortável, haja vista que o governo 

brasileiro apresenta dificuldades em aprovar políticas para a regulação do uso abusivo de 

agrotóxicos, publicidade de alimentos e bebidas e rotulagem de alimentos transgênicos. As 

parcerias do setor privado com o governo, embora necessárias, haja vista a interdependência 

entre saúde e desenvolvimento socioeconômico, limitam-se à prestação de serviços, a atingir 

metas flexíveis e participar de campanhas educativas, o que não se constitui em ação do setor 

privado para promoção da saúde porque não há convergência de valores e objetivos com o 

setor público (BURLANDY et al., 2016). 

O Programa de Alimentação Escolar (PAE) tem procurado reconectar a 

sustentabilidade da produção ao consumo de alimentos, criando um mercado para os 
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agricultores locais ao adquirir gêneros decorrentes da agricultura familiar, numa relação entre 

campo e cidade, produtor e consumidor (TRICHES; SCHNEIDER, 2010). De fato, a 

agricultura familiar apresenta papel central na concretização do desenvolvimento sustentável, 

contribuindo expressivamente para a produção agroalimentar e, por conseguinte, para a 

economia, para o desenvolvimento social local e para a demografia, na medida em que 

diminui o êxodo rural (SCHNEIDER, 2016). 

Somado a isso, o mercado vem sinalizando consumidores cada vez mais exigentes e 

cientes dos malefícios dos alimentos industrializados, os quais têm prezado pela segurança 

alimentar e pelo consumo de alimentos mais associados à natureza, com produção orgânica e 

que preservem o meio ambiente, numa convergência no mercado internacional entre micro e 

macro, entre produtor e sociedade num conjunto de exigências que ainda não foram 

transformadas em normas, considerando ainda as especificidades locais (BUAINAIN; 

VIEIRA, 2016). 

O crescimento da oferta de alimentos industrializados, iniciado na década de 1980, 

acrescido do fato de que boa parte da população deixou de realizar refeições no ambiente 

doméstico, adquirindo o hábito de comer fora de casa, veio acompanhado da elevação de 

distúrbios alimentares e de comorbidades relacionadas à má alimentação, tal como a 

obesidade que embora multicausal, é influenciada pela propaganda, caracterizada como 

técnica de venda pela indústria e pelo comércio de alimentos (SAWAYA; FILGUEIRAS, 

2013). Assim, o caráter da mídia volta-se mais para o lado publicitário que informativo, a 

exemplo do marketing de fast-foods e bebidas e de alimentos de alta densidade energética, 

pobres em micronutrientes. Isto tem contribuído para a formação de novos hábitos 

alimentares, especialmente de crianças (HENRIQUES; DIAS; BURLANDY, 2014). 

No Brasil, em relação à publicidade de alimentos direcionada às crianças em 

diferentes veículos de comunicação, esta se apresenta como o segundo segmento mais 

anunciado, destacando-se as comidas rápidas, biscoitos e salgadinhos. Apesar disso, não há 

legislação no país que trate da propaganda alimentar, a qual é indiretamente regulada pelo 

Código de Defesa do Consumidor no que tange à propaganda enganosa ou abusiva. 

Felizmente, até 2014, 11 municípios e 07 estados brasileiros possuíam legislação própria 

(CAISAN, 2014), mas que não apresenta o poder de influenciar sobre a propaganda em 

veículos midiáticos abertos ou pagos de amplitude nacional. Assim, mesmo para os 

municípios com leis específicas, as crianças estão sujeitas a esse tipo propaganda. 

Em nível nacional a propaganda era anteriormente regulada pela Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) n° 24 do ano de 2010 da Agência Nacional de Vigilância 
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Sanitária, mas foi revogada por interesses da indústria (HENRIQUES; DIAS; BURLANDY, 

2014). Uma ação movida pela Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação derrubou 

essa RDC, alegando que sendo a publicidade uma liberdade de expressão, somente uma lei 

aprovada pelo Congresso Nacional poderia restringi-la (GALLUCCI; FORMENTI, 2013). 

Medidas de revogação como estas são desfavoráveis ao consumidor, visto que o 

interesse mercadológico é de fazer com que haja compreensão de que os alimentos 

industrializados são prazerosos, saborosos, práticos e ricos em micronutrientes, não se 

revelando a face negativa em relação à adição de conservantes, aditivos alimentares, 

macronutrientes em excesso, dentre outros, distorcendo a visão da população e atingindo o 

grupo vulnerável das crianças que podem não discernir as escolhas alimentares saudáveis das 

não saudáveis, dependendo de como as informações sejam incorporadas. 

Harris et al. (2011) chamam a atenção para a venda de alimentos propagandeados 

para crianças, cujo mercado é lucrativo nos Estados Unidos e onde o consumidor é induzido a 

crer que os mesmos apresentam valores nutricionais importantes para a manutenção da saúde, 

quando, na verdade, a sua qualidade nutricional é pobre. Apesar de o Food and Drug 

Adminitration (FDA) regular as informações nos rótulos dos alimentos, exige apenas que tais 

informações não sejam falsas ou imprecisas, sendo necessária a existência de evidência 

científica significante quanto às alegações de que determinados nutrientes trazem benefícios 

específicos para a saúde. Porém, os supracitados autores enfatizam que um produto 

alimentício pode apresentar um teor mais elevado de um nutriente benéfico, sem que a 

qualidade nutricional global seja satisfatória, tornando o consumidor confuso. 

Há que se considerar que os alimentos industrializados focalizam na sensação de 

recompensa para quem os consome, introduzindo em sua composição elevadas quantidades de 

açúcar, gordura e sal. Estes alteram o funcionamento do sistema nervoso central a partir do 

aumento da liberação de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer, e da 

diminuição da acetilcolina, retardando o processo de digestão e absorção de alimentos e 

estimulando a uma maior ingestão. Também é alterado o controle hormonal do trato 

gastrointestinal, além do código genético de modo a que o indivíduo ganhe peso ao longo da 

vida (SAWAYA; FILGUEIRAS, 2013). A população entra assim em um ciclo perverso de 

repetição do consumo para obter sensações prazerosas, com a mídia reforçando a necessidade 

de consumo a partir de campanhas publicitárias. 

Gunderson, Clements e Neelon (2014) ao analisarem 2.271 anúncios em canais de 

televisão (um canal aberto e três pagos) após o período das atividades escolares de crianças de 

Honduras, identificaram que dos 397 anúncios direcionados para alimentos 69,8% 
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propagandeavam alimentos não saudáveis e provinham dos canais pagos, salientando-se que 

os pagos eram infantis. Destes 92,1% direcionavam-se exclusivamente para crianças. 

A pesquisa de Harris et al. (2011) com 306 pais de crianças entre 2 e 11 anos de 

idade, a partir de rótulos de cereais, mostrou uma maior propensão de os pais crerem ser 

importante para a criança comer o cereal quando ele continha informações relativas à nutrição 

e níveis mais elevados de nutriente do que outras marcas, ainda que o produto estivesse 

abaixo da média em qualidade nutricional global de acordo com o perfil nutricional modelo. 

80% dos pais relataram que cálcio e vitamina D poderiam contribuir para que os filhos 

crescessem com ossos mais fortes e 74% que antioxidantes e vitaminas poderiam evitar 

doenças, levando a crer que os cereais poderiam melhorar os resultados relacionados com a 

saúde e seriam escolhas mais nutritivas. O foco maior foi para o teor geral de nutrientes e não 

para nutrientes específicos. As informações aumentavam a vontade de comprar o cereal 

quando estavam presentes na frente dos rótulos (p<0,001), com exceção de alimentos 

orgânicos, em que 30% relataram que eram mais caros. 

Para as crianças a exposição direta à publicidade de alimentos apresenta influência 

sobre preferências por alimentos e por marcas, pedidos de produtos, consumo de lanches e 

consumo de energia total, além de reduzir a ingestão de frutas e legumes longitudinalmente, 

sendo a propaganda de fast food altamente prevalente na televisão e associada com o aumento 

da gordura corporal, Índice de Massa Corporal (IMC) e taxas de obesidade na juventude. As 

suas mensagens promocionais reforçam o apelo para a compra mediante a inclusão de 

brindes, de brinquedos, promoções casadas com filmes de grande visibilidade 

cinematográfica, e uma forte imagem de marca. Contudo, o conhecimento nutricional pode 

afetar positivamente nas escolhas alimentares das crianças, assim como a exposição a 

campanhas de educação nutricional e publicidade de alimentos saudáveis (BOYLAND; 

KAVANAGH-SAFRAN; HALFORD, 2015). 

Assim, é premente a necessidade de movimentos em direções contrárias dos recursos 

midiáticos, influenciando negativamente os indivíduos por meio da propaganda em massa, 

para os sujeitos coletivos de posse dos conhecimentos sobre o jogo da indústria e sobre os 

benefícios da alimentação saudável, propelindo para hábitos de vida saudáveis. 

É importante salientar que, no pensar de Gallo (2011), o mundo pós-moderno faz-nos 

pensar enquanto indivíduos e não coletivamente, em que ora somos postos como vítimas das 

proposições mercado/mídia ora como culpados, quando assumimos comportamentos que ela 

deseja, atingidos pelos efeitos negativos da globalização, com a influência de poderes 

extraterritoriais, mas cujas ações políticas são locais, pois no território os significados 
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“ganham vida” por meio de homens, mulheres e crianças que, justamente por caminharem 

para o consumo de massa individualizado, não aprofundam no coletivo, isto é, no viver em 

sociedade. 

Nessa direção, as instituições brasileiras têm se valido também da mídia para realizar 

educação em saúde, além de canais de acesso direto, como o telefone, materiais educativos 

que indicam à população quais comportamentos e atitudes devem ser adotados, mas cujos 

conteúdos recebem críticas pelo seu teor simplificado, desconsiderando a capacidade crítica 

dos cidadãos e nivelando toda a população a uma forma única do que deve ser ou não ser 

feito, cuja seleção do material geralmente é feita por profissionais da saúde que transferem o 

seu saber para a população sem considerar as suas especificidades (MARINS; ARAUJO, 

2016). 

Culturas diversas apresentam conceitos e representações diferentes, conforme o 

cotidiano do que vive e as crianças sabem de si, sabem onde estão, o que faz parte de suas 

vidas. Porém o adulto visto como detentor do saber, incluindo os educadores, na medida em 

que não as vê ou não as ouve, não aprende com elas, busca meramente conduzi-las a absorver 

conteúdos ou comportamentos, numa educação que homogeneíza, nega as diferenças, 

subordina e impede outras descobertas, com foco no ensino e não na aprendizagem, sem 

considerá-las como sujeitos socioculturais, quando a criança é capaz de produzir um mundo 

para além do que lhe é dado, expressando-se por meio de brincadeiras, jogos, cantos e danças 

(GUSMÃO, 2012). 

 A criança apresenta, assim, uma visão criativa sobre o mundo, na qual se inclui o 

lúdico trabalhado pela indústria em associação com a mídia, o que requer os educadores, nos 

quais são postos os profissionais de saúde, utilizando-se também dessas “armas” em prol da 

mudança do comportamento alimentar, de maneira que a criança se sinta parte ativa no 

processo de formação dos seus hábitos. 

 

3.4 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA INFÂNCIA: COMO TEMOS 

VISTO A CRIANÇA NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS? 

 

A infância é uma fase caracterizada pela formação de hábitos alimentares que podem 

se prolongar por toda a vida e refletir nas condições de saúde dos indivíduos, haja vista a 

relação positiva entre alimentação saudável e qualidade de vida. A despeito disso, as atuais 

gerações de crianças brasileiras vêm perdendo a identidade alimentar, mediante a substituição 

dos alimentos da culinária tradicional por alimentos industrializados. 
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Tal modificação foi impulsionada, sobretudo no final do século XX quando o 

consumo global atingiu escalas maiores e muitas crianças e jovens passaram a ser 

influenciadas por filmes, músicas, programas televisivos e Internet, disseminando-se 

informações entre países a respeito de moda, esportes, brinquedos e alimentação. Cadeias 

multinacionais de restaurantes fast food instalavam-se em diferentes países e passavam a 

representar locais de encontro, de desenvolvimento de relações interpessoais, isto é, fonte de 

prazer, inicialmente entre jovens de classes mais favorecidas e depois, entre as demais classes 

socioeconômicas. Como resultado, por volta de 2000 já se verificava o aumento da obesidade 

infantil tanto em países ocidentais quanto orientais (STEARNS, 2006), com persistência nos 

países em desenvolvimento, das carências nutricionais em paralelo às doenças associadas a 

uma má alimentação, a exemplo de diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, dentre outras 

doenças crônico-degenerativas. 

As modificações dos hábitos alimentares têm preocupado a comunidade científica e 

aumentado o número de pesquisas a respeito da alimentação e nutrição no período da infância. 

Como realizar, então, estudos que integrem a criança em seu processo na atual sociedade? 

Antes de tudo se faz necessário compreender como a criança se desenvolve e interage com o 

meio, a fim de conduzir os estudos de maneira mais assertiva. 

Tomando como base a teoria piagetiana, o desenvolvimento mental da criança 

(impulsionado pelo desenvolvimento orgânico e o desenvolvimento psíquico) divide-se em 

seis estágios e conduz ao estado de equilibração no qual os desafios do meio são 

autorregulados internamente. Os três primeiros estágios ocorrem do período de lactância até 

um ano e meio a dois anos de idade, fase em que se desenvolvem os reflexos ou mecanismos 

hereditários, os primeiros hábitos motores e as primeiras percepções, incluindo a 

diferenciação de sentimentos, e o estágio da inteligência senso-motora ou prática, de modo a 

regular a afetividade. No quarto estágio desenvolve-se a inteligência intuitiva, por volta dos 

dois aos sete anos, com expressão dos sentimentos individuais e o desenvolvimento das 

relações sociais submissas ao adulto. No estágio seguinte (mais ou menos entre sete e 11-12 

anos) a criança passa a desenvolver a lógica mediante operações intelectuais concretas, além 

de sentimentos morais e sociais de cooperação. Por fim, na fase da adolescência, há o estágio 

das operações intelectuais abstratas, com formação da personalidade e da inserção afetiva e 

intelectual na sociedade dos adultos (PIAGET, 2004). 

Merleau-Ponty critica a psicologia genética piagetiana a qual coloca que a criança ao 

chegar por volta dos 5 a 12 anos, passaria de repente a efetuar o cogito, descobrindo-se como 

consciência sensível e como consciência intelectual. O autor compreende que a criança não 
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deve ser investigada a partir do ponto de vista do adulto porque, ao contrário, nas primeiras 

estruturas infantis a percepção vai se formando, não existindo oposição entre o adulto e a 

criança, haja vista que no adulto sempre há traços de sua infância que vão se diferenciando ao 

longo do tempo (VERISSIMO, 2012). 

Nos estágios descritos por Piaget, a criança desenvolve-se no meio de outras crianças 

e de adultos, num emaranhado de relações até que o seu desenvolvimento mental amadureça 

ao ponto de estar totalmente integrada no mundo dos adultos.  O autor quis demonstrar que as 

crianças apresentam as suas singularidades e pontos de vista. Contudo, comumente há 

tendência de segregar adultos de crianças, de modo a considerá-las incapazes de realizar 

determinadas interações ou atividades e a colocar os primeiros como hierarquicamente 

superiores.  

Ao realizarmos atividades educativas voltadas às crianças, habitualmente 

desenvolvemos materiais de apoio de acordo com o que nós adultos julgamos relevante, sem 

considerarmos de fato, se aquilo é tomado como importante para elas. E, no que tange ao 

campo da saúde, os profissionais costumam apresentar atitudes paternalistas diante de seus 

“pacientes”, prescrevendo o que a ciência apregoa como verdade generalizada para todos. 

Assim, conhecer os estágios de desenvolvimento da criança é importante na medida 

em que permite identificar quais medidas educativas podem ser adotadas, de acordo com as 

especificidades do ser criança. Se o objetivo da Educação Alimentar e Nutricional é a 

mudança de atitude em relação à ingestão de alimentos e nutrientes com vias a promover a 

saúde, é preciso que a criança identifique isso como uma necessidade sua, caso contrário, o 

que ocorrerá será apenas a transmissão de uma informação não incorporada pelo sujeito 

receptor. De fato, para Piaget (2004), movimento, pensamento ou sentimento correspondem a 

uma necessidade a qual é a manifestação de um desequilíbrio que conduz a incorporação de 

novas coisas e pessoas e ao reajuste das transformações ocorridas, de modo a saná-lo. 

A ciência da nutrição tem avançado bastante no que tange a medidas educativas. 

Apesar disso, a maioria delas é desenvolvida sobre as crianças e não com elas, vistas como 

sujeitos pouco ativos no processo. De modo geral, as técnicas de coleta de dados, comumente 

empregadas, tais como o recordatório alimentar de 24 horas e o questionário de frequência 

alimentar conduzem a questionar mais os pais ou responsáveis do que a criança propriamente 

dita. Aquela que deveria ser sujeito ativo no processo torna-se mera expectadora. 

Quanto às intervenções, a educação alimentar e nutricional tem avançado nas 

pesquisas e reforçado a relação entre alimentação e os meios econômicos, sociais e culturais 

dos povos. As formas mais comumente utilizadas com as crianças são palestras de orientação 
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nutricional com pais e crianças, dinâmicas de grupo, teatro de fantoches, exposição de vídeos, 

oficinas, jogos, música e histórias infantis, brincadeiras (MAIA et al., 2012; OLIVEIRA; 

COSTA; ROCHA, 2013; RAMOS; SANTOS; REIS, 2013; POETA et al., 2013), inserção do 

tema no material didático da escola (FIORE et al., 2012). Apesar disso, abordagens 

sociointeracionistas na condução de pesquisas ou mesmo na prática profissional têm sido um 

campo frágil na área da nutrição.  

É importante compreender que se uma necessidade move a uma mudança em 

determinado sujeito, ela pode ter relação não apenas com a estrutura biológica interna, mas 

também com o meio em que ele vive. Vejamos, então, o ponto de vista de Lev Vygotsky. 

Embora Piaget discorde de Vygotsky no que se refere à necessidade do 

desenvolvimento da linguagem nas crianças para que exista o desenvolvimento das funções, 

já que acredita que a inteligência depende antes de tudo das operações mentais e não da 

linguagem, ambos corroboram que a aprendizagem tem função importante no 

desenvolvimento e ocorre em um ambiente de interações. 

Segundo Vygotsky (1998), o controle do ambiente pela criança se inicia com a fala e 

quanto mais complexa a solução de um problema, maior é o uso da linguagem verbal para 

resolvê-lo, o que conduz a uma interação social. O autor sugere ainda que a linguagem 

provém da experiência sociocultural das crianças e dos instrumentos linguísticos do 

pensamento, com o pensamento verbal determinado pela história e pela cultura 

(VYGOTSKY, 2008). Assim sendo, a partir do momento em que certo grupo de crianças é 

orientado para uma mudança de comportamento ou atitude alimentar, há interferências 

interacionais interiores e exteriores porque ingerir ou não determinado alimento, para além da 

nutrição e saciedade, implicará em outros significados, conduzindo a novas representações 

não apenas entre as crianças, mas também entre aqueles que convivem com elas. 

Conhecer os significados que permeiam a alimentação e nutrição caberá, portanto, ao 

profissional ou pesquisador. Uma vez que a criança vive a infância, o conhecimento a respeito 

dessa fase da vida cabe ao adulto, mas tomando em consideração o ponto de vista da criança, 

porque esta não é mera redução do adulto e tampouco atinge a fase adulta de modo repentino. 

O que existe é uma conversão gradual, não necessariamente total, em que mesmo o sujeito 

sendo adulto, pode conter traços de infância, presentes em recordações do que ele imagina ter 

guardado de sua própria infância (WALLON, 2007). Assim, um pesquisador deve preocupar-

se em não projetar na criança uma realização do desejo oculto por ele, proveniente de sua 

própria infância. As práticas pedagógicas na EAN devem, portanto, se orientar para a 
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realização de atividades de interesse da criança, utilizando-se de recursos que tenham a ver 

com a cultura da mesma. 

Abordando a cultura, na contemporaneidade há uma gama de opções na realização de 

atividades educativas, cuja velocidade de acesso e propagação da informação têm aumentado 

em virtude de mídias como a televisão e Internet. Apesar disso, é preciso estar atento às 

falácias deste tempo, haja vista a íntima relação que apresenta com o capitalismo e, por 

conseguinte, com o consumismo. A cultura infantil tem sido influenciada por grandes 

corporações, utilizando-se dos recursos midiáticos para disseminar ideologias de associação 

entre consumo e felicidade, incluindo o âmbito da alimentação, com refeições rápidas, 

práticas, baratas, mas que tendem a ser compostas de alimentos processados e/ou 

ultraprocessados, danosos à saúde humana. Parte daí a importância da realização de estudos 

culturais cujas práticas se inserem em contextos históricos, sociais e teóricos, de modo a 

identificar como as relações igualitárias de poder e justiça social agem sobre a consciência das 

crianças em relação às escolhas que venham a fazer de modo autônomo, o que exige olhar 

crítico sobre práticas sociais, econômicas e políticas (STEINBERG; KINCHELOE, 2004).  

Douglas (1995), ao abordar a cultura, destaca que é preciso avaliar as interconexões 

que o consumo faz entre família e instituições amplas da comunidade porque comemos não 

somente para nos alimentar, mas também por razões cerimoniais e sociais. Apesar de na 

família ocorrer a normatização de sistemas alimentares próprios, isto não ocorre em um vazio 

cultural. No entorno estão continuamente meios de comunicação, publicidade e amigos 

vazando informação sobre a alimentação, além das pressões sociais sobre a família. 

Cabe ao educador, portanto, lançar mão de estratégias que envolvam o contexto da 

criança, no sentido de trazer à luz o que está por trás da relação imposta atualmente entre 

prazer, praticidade e alimentos industrializados. A indústria, de modo sutil e calculado, tem 

procurado alienar as crianças, não expondo as consequências para a saúde do consumo 

excessivo de tais tipos de alimentos e, por isso, o pesquisador que adentra na EAN torna-se 

um dos elementos-chave no processo de desvelar o que outros, em nome do lucro, tentam 

esconder. Exatamente por isso, é necessário o cuidado de não recair na visão modernista 

iniciada no último quarto do século XX, de que a infância deve ser modelada e moldada, 

formulando-se políticas do que se julga socialmente melhor para as crianças, sem que estas 

falem por si próprias e participem espontaneamente na formulação de estratégias e ações 

sobre elas (PROUT, 2010). 

Os estudos da infância, enquanto campo interdisciplinar, não devem fazer da voz das 

crianças o outro da voz dos adultos e, sim, mostrar o que é peculiar às mesmas em relação a 
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tais adultos, colocando-as não como cidadãos do futuro a quem seja necessário proteger no 

presente, de modo resguardado e numa relação de subordinação e, sim, como sujeitos ativos 

deste presente (SARMENTO, 2007). 

As crianças podem participar ativamente não somente das ações em si que visem a 

promover suas saúdes, como comumente realizado, mas também do processo de formulação 

de tais ações, proporcionando visibilidade às crianças, historicamente descritas por Ariès 

(1986) como sobrepujadas, inicialmente ocultas nas obras de arte ao longo dos séculos, o que 

já revelava uma importância menor em relação a outras faixas de idade e, depois, já nos 

séculos XVI e XVII, retratadas como fonte de divertimento para os adultos, como seres que 

deveriam ser paparicados, o que gerou aprovação de alguns e reprovação de outros, sobretudo 

de educadores tradicionais que inspiraram o modelo ainda persistente de ensino do século 

XX, em que a criança não deve ser mimada e sim, corrigida. Tais visões extremistas sempre 

encaminharam para uma visão do adulto como superior, separando o mundo deste do mundo 

das crianças. 

Por sermos, adultos e crianças, produtos de nossa história, de nossas relações sociais 

e de nossas apreensões particulares, muitas vezes não nos apercebemos das condutas que 

adotamos em relação ao outro. Por isso, é necessário constantemente, avaliarmos criticamente 

o que está por trás de nossas atitudes para que no âmbito das práticas de alimentação e 

nutrição com crianças, consigamos que este público-alvo tome para si a importância do 

cuidado com sua saúde e se sinta como ator central no processo. Para tal, é preciso envolver 

as crianças, adentrando no universo das fases do desenvolvimento infantil, pretensão esta 

deste subtópico, a fim de que em consonância com o estágio cognitivo das mesmas, as 

pesquisas tragam respostas às suas necessidades. 

Ressalva-se que o termo cognição traz como significado a aquisição de 

conhecimento e a percepção (ANDRADE; REIS; VIANNA, 2010), a qual é um dos objetos 

de estudo nesta tese e enquanto percepção cognitiva é básica para os demais processos 

cognitivos, a exemplo da linguística cognitiva, envolvendo a atenção seletiva, destacando 

Figura de fundo para focalizar no que é essencial para quem vê (TENUTA DE AZEVEDO; 

LEPESQUEUR, 2011).  

Merleau-Ponty foi um filósofo francês com obra centrada na percepção, defendendo 

que todo conhecimento presente em nossa consciência passa, previamente, pela percepção 

estabelecida a partir do corpo (AZEVEDO; LOPES, 2010), sendo uma experiência dialógica e 

intersubjetiva (ANDRADE; SENA; JESUS, 2014). 
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Na sua obra na Fenomenologia da percepção, de 1945, Merleau-Ponty institui uma 

oposição entre o corpo objeto (observado por outrem) e o corpo vivido (ponto de vista da 

primeira pessoa) a partir da encarnação (estrutura metafísica da carne), aberto ao exterior a 

partir do sensível (VERISSIMO, 2013). 

Consistindo o ato de jogar eletronicamente em uma experiência corpórea através de 

telas, botões e menus, na qual o sujeito coloca a sua cognição disponível para ultrapassar 

desafios, optou-se por trabalhar nesta tese com a fenomenologia da percepção merleau-

pontiana, na medida em que este filósofo compreende que o corpo é o veículo do ser-no-

mundo, estabelecendo uma comunicação vital com este mundo mediante o sentir para, assim, 

o sujeito relacionar-se com os outros, com as coisas, com o próprio mundo, sendo através do 

corpo que se percebe e se é percebido (CHINI; BOEMER, 2007). 

 

3.5 OS JOGOS ELETRÔNICOS E SUAS IMPLICAÇÕES NA INFÂNCIA 

 

O contexto sociocultural em que as crianças vivem se modificou no século XXI pelo 

uso de tecnologias e isto tem sido visto de forma negativa, como se a infância estivesse 

desaparecendo pela troca das brincadeiras tradicionais por equipamentos tecnológicos. Porém, 

é necessário compreender que o brincar da criança envolve o seu contexto histórico, 

permeado não só de fantasia, mas também do real.  Os jogos tradicionais continuam a fazer 

parte do universo infantil ao mesmo tempo em que os jogos eletrônicos, alimentam o lúdico. 

Nesse processo a criança deseja não apenas interagir com a máquina, mas com outras crianças 

por meio da tecnologia, gerando novas formas de aprendizagem informal na qual o jogo pode 

contribuir para gerar hipóteses dedutivas, na medida em que a criança analisa e toma decisões 

no ato de jogar (FANTIN, 2015).  

A iniciação no mundo tecnológico pelas crianças, geralmente ocorre a partir de jogos 

eletrônicos os quais fazem a mediação delas com os valores socioculturais que se pretendem 

globais. Por esta característica, se distanciam dos aspectos territoriais, o que não deixa de 

despertar encanto e fascínio por se tratarem de novidade, importando a fantasia vivida 

eletronicamente (CABRAL, 1997).  

A respeito do acesso a tais jogos, este pode ocorrer por diferentes veículos, haja vista 

que o principal instrumento utilizado pelas crianças de hoje é o computador (para estudar, 

fazer a tarefa de casa, pesquisar na Internet ou se comunicar com os amigos), mas também há 

acesso a celulares, câmeras digitais e tablets, nos quais os jogos são um dos principais meios 

de divertimento, brincadeira e passa tempo. Isto vem impulsionando novas formas de 
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aprender e interagir, possibilitando o trabalho pedagógico de maneira a tornar o universo da 

aprendizagem mais rico, emocionante e significativo (ZOGAIB; SANTOS, 2015). 

Apesar dos elencados aspectos positivos, é observado no âmbito da saúde pública 

que o uso de tecnologias como videogames e outras mídias eletrônicas em momentos de 

recreação e lazer de crianças tem influenciado na diminuição da prática diária de atividade 

física (RODRÍGUEZ ROJAS; ARGÜELLO GUTIÉRREZ, 2014). Além disso, estudos 

sugerem que quanto maior o tempo de exposição às telas, mais são afetados os 

comportamentos alimentares das crianças, assim como o sono (BÖRNHORST et al., 2015). 

Além disso, na medida em que o indivíduo perde o controle da frequência e do 

tempo de uso do jogo eletrônico, este deixa de ser usado de maneira inofensiva e pode causar 

patologias como transtornos do controle dos impulsos e dependências comportamentais. E 

mais, como as áreas do cérebro que são utilizadas no jogo são similares àquelas estimuladas 

na dependência de substâncias químicas, pode acarretar em fissura, diminuição de 

hemoglobina e dopamina, esta última provocando alterações emocionais e no sistema de 

recompensa, não havendo consenso na literatura se estas são consequências diretas do uso 

excessivo ou de outros transtornos psiquiátricos. Também não há clareza sobre causar 

compulsão e depressão ou se a via é contrária, isto é, pessoas que apresentem tais patologias 

buscarem os jogos eletrônicos como pontos de fuga (LEMOS; SANTANA, 2012). 

A respeito da atividade física na infância, evidências sugerem que apresenta efeitos 

benéficos na doença cardiovascular, obesidade, aspectos psicossociais, diabetes do tipo II e 

osteoporose. As diretrizes da Austrália para crianças recomendam pelo menos 60 minutos 

diários de atividade moderada a vigorosa, apesar de muitas crianças australianas não serem 

suficientemente ativas, o que tem sido atribuído à exposição aos meios de comunicação 

baseados em telas. Apesar disso, os estudos na área, a maioria associados à exposição à 

televisão, apresentam fraca evidência sobre a diminuição de atividade física pelo uso de telas, 

havendo uma relação maior sobre a elevação da obesidade. Ademais, os efeitos de jogos 

eletrônicos sobre a atividade física podem variar, dependendo se eles são jogos eletrônicos 

ativos (e.g., tapetes de dança, controles sem fio para dominar objetos na tela ou tocá-lo, dentre 

outros) ou jogos eletrônicos tradicionais (STRAKER et al., 2009). Os primeiros também são 

conhecidos como exergames, por conduzirem o jogador a praticar exercício físico enquanto 

joga. 

Outra desvantagem é que, comparado aos jogos tradicionais, os jogos eletrônicos 

limitam-se ao campo visual da criança que olha para uma tela repleta de efeitos, mas que pode 

automatizá-la, sem que ela questione os porquês, a exemplo de não se atentar que por trás dos 
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efeitos existiram cálculos matemáticos realizados pelo programador, conduzindo ao 

desinteresse pelo jogo na medida em que descobrem a sequência lógica das combinações ali 

presentes (CABRAL, 1997). 

Diante destas implicações, novos olhares para com os jogos eletrônicos destinados a 

crianças vêm se destacando no campo da pesquisa científica. Posto que esta via tecnológica 

tende a evoluir e que os seres humanos cada vez mais a enxergam como uma aliada na 

facilitação das atividades cotidianas, excluir as crianças do seu uso seria um retrocesso. É 

colocado, então, o desafio de utilizar os jogos eletrônicos em favor delas. Desta forma, a 

American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatria) recomenda que a 

exposição infantil às telas deva ser menor que duas horas diárias (MCCARTHY, 2013). 

Estudos mostram que o uso de jogos eletrônicos com crianças vem contribuindo para 

a melhoria da atenção (ROSSETTI et al., 2014) e no campo da aprendizagem formal eles 

podem adotar a perspectiva do eduteinement, isto é, atrelando a educação ao entretenimento, 

haja vista que experiências divertidas e prazerosas potencializam aprendizagens (FANTIN, 

2015), facilitando o exercício e o desenvolvimento dos aspectos cognitivos (RAMOS, 2013). 

No âmbito da saúde os jogos eletrônicos ativos vêm tomando destaque por estimular 

à prática de atividade física. O estudo de George, Rohr e Byrne (2016) aponta que estes tipos 

de jogos podem conduzir à alfabetização física, isto é, dotar a criança de habilidades 

específicas, incluindo as motoras, o preparo cardiorrespiratório e muscular e compreensão da 

importância da prática de atividade física.  

É importante ressaltar o pensar de Baranowski e Frankel (2011), asseverando que as 

mídias eletrônicas sozinhas repassarem conceitos para as crianças não é suficiente na 

condução de mudança de comportamento. Os autores classificam em cinco categorias os 

procedimentos eletrônicos para a mudança de comportamento: Programas 

educacionais/terapêuticos baseados na web; Sistema de mensagem personalizada; Sistema de 

monitoramento de dados e de feedback; Videogames ativos; e Multimídia interativa 

envolvendo os jogos. 

Estudos mostram ainda que os jogos eletrônicos podem contribuir para aliviar dores, 

náuseas e diminuir a pressão arterial sistêmica, auxiliar na fisioterapia e terapia ocupacional 

de crianças e adultos, embora exista carência de estudos longitudinais para avaliar estes 

efeitos em longo prazo (GRIFFITHS, 2005; KATO, 2012). Além disso, os conhecidos Games 

for health (G4H, videogames para a saúde) podem auxiliar na mudança de comportamento de 

modo a conduzir hábitos saudáveis (BARANOWSKI et al., 2016).  
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Serious games, da tradução literal do inglês para o português significam jogos sérios, 

devido ao seu objetivo primeiro de visar ao ensino/aprendizagem de algo, atrelado a entreter o 

usuário, a fim de conquistá-lo no processo de mudança de comportamento. 

Assim, um dos destinos dos Serious Games é a aprendizagem sobre alguma condição 

de saúde com a vantagem de poderem ser adaptados ao estágio de desenvolvimento, ao nível 

educacional, ao interesse pessoal, e às doenças específicas dos jogadores (CHARLIER et al., 

2016), apresentando uso também na educação em saúde, a exemplo de jogos eletrônicos para 

promover a saúde bucal (DOTTA; CAMPOS; GARCIA, 2012) e reeducação alimentar 

(LEMOS, 2013b). 

Os Serious Games de Educação Alimentar e Nutricional vêm se expandido, 

carecendo que os profissionais da saúde sejam dotados de saberes para que compreendam os 

seus benefícios, de maneira a que as pessoas em torno do mundo saibam onde tais jogos estão 

disponíveis e como acessá-los em várias plataformas, sobretudo porque a nutrição está 

relacionada a muitos problemas de saúde. Na pesquisa do Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças dos EUA em 2009, para a América, das 13 principais causas de morte, seis estavam 

relacionadas à dieta e nutrição (doenças cardíacas; neoplasias malignas; doenças 

cerebrovasculares; diabetes mellitus; doença hepática crônica e cirrose; e hipertensão primária 

e doença renal hipertensiva), o que foi relacionada à elevação da obesidade em adultos e 

crianças (FREDERICO, 2012). 

Intervenções realizadas na escola para estimular a mudança na dieta e atividade física 

têm sido pouco efetivas, sugerindo que sejam necessárias diferentes abordagens para atenuar a 

obesidade e diabetes tipo 2 entre os jovens. Assim, na mudança de comportamento é 

recomendado que haja primeiro a tentativa de mudar os mediadores preditivos de um 

comportamento específico, sendo os G4H (alguns com foco na gestão da doença e outros na 

prevenção) um canal de mudança de comportamento eficaz (THOMPSON et al., 2010) no 

qual o público-alvo pode participar na construção do jogo, permitindo uma identificação 

maior para com o mesmo. 

Neste sentindo, o estudo Baytaka e Land (2010) mostra a perspectiva construcionista 

em um G4H para crianças no qual escolares utilizaram um game maker para explorar 

conceitos relativos à saúde e nutrição, construindo o seu próprio jogo a partir de um jogo 

base. Assim participavam não somente no design do jogo, mas também interagiam de modo 

colaborativo com outros colegas para tirar dúvidas sobre o tema. 

Outra forma de construir um jogo eletrônico de modo mais assertivo é a metodologia 

do design participativo em que o público-alvo colabora junto à equipe especializada em 
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diversas etapas, de modo opinativo, podendo ainda participar das ilustrações e sugerir 

conteúdos. Tal metodologia está mais bem explicitada no tópico seguinte. 

Este subtópico buscou refletir sobre as contribuições que os jogos eletrônicos podem 

trazer para a melhoria das condições de saúde de crianças, mostrando que embora esta seja 

uma temática controversa devido ao uso excessivo estar culturalmente relacionado ao 

sedentarismo, com consequente elevação do sobrepeso/obesidade, é possível trabalhar com 

esses tipos de jogos com uma lógica contrária, no sentido de promover a saúde. Essa 

necessidade parte da perspectiva de que a sociedade contemporânea está permeada de 

aparatos tecnológicos e que os seus usos, para além da praticidade nas atividades cotidianas, 

vem se tornado um meio de socialização/interação com o qual as crianças passam a conviver 

desde o nascimento. Assim, considerando a perspectiva de incluir a todos na sociedade, a 

privação de jogos e de outras mídias eletrônicas não seria profícua. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O estudo adota a abordagem qualitativa a qual é considerada por Krølner et al. 

(2011) como útil em investigações que visem intervenções eficazes, conforme contextos de 

cada população. Apresenta como uma das correntes a fenomenologia a qual se atém às 

construções significativas da vida cotidiana, relacionadas à subjetividade e requerendo 

interpretação que não pode ser generalizada, dado o reduzido número de informantes 

pertencentes a uma realidade histórica (CANESQUI, 2009). 

Possui como principais características, segundo Neves (1996): a não quantificação de 

eventos, tampouco o uso da estatística na análise dos dados; possuir um foco de interesse 

amplo; e visar ao entendimento dos fenômenos na ótica dos participantes da situação. Apesar 

disso, no pensar de Canesqui (2009), a maior aceitação da pesquisa qualitativa ampliou a sua 

combinação com a pesquisa quantitativa, de modo a que a interpretação seja qualitativa. 

A base teórica utilizada para percepção foi a de Merleau-Ponty (2011) que a 

considera como a “interpretação” de signos mediante estímulos corporais, expressa 

facultativamente a partir do juízo que o indivíduo faz a respeito do percebido e cuja função 

essencial é fundar ou inaugurar o conhecimento.  

O estudo se desenvolveu em três etapas que envolveram desenvolvimento, 

construção e teste do Serious Game, na perspectiva da pesquisa-ação. Esta, conforme Esteban 

(2010) volta-se à educação e visa a uma mudança social, mediante a prática realizada no 

conhecer e agir. Apresenta como foco dotar os indivíduos de entendimento do seu papel na 

transformação de uma realidade e para tal prevê a colaboração de pessoas envolvidas na 

prática pesquisada porque são elas que conhecem os problemas a serem solucionados. O 

processo desse tipo de pesquisa envolve o modelo de “espiral de ciclos” em quatro etapas:  

 

1. Esclarecer e diagnosticar uma situação problemática para a 

prática. 

2. Formular estratégias de ação para resolver o problema. 

3. Pôr em prática e avaliar as estratégias de ação. Comprovar 

hipótese. 

4. O resultado leva a uma nova elucidação e ao diagnóstico da 

situação problemática, iniciando-se, assim, a espiral seguinte 

de reflexão e ação. 

(ESTEBAN, 2010, p.173-174) 
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A construção do jogo eletrônico tomou como base teórica a Educação Alimentar e 

Nutricional e o design participativo.  

Para Brasil (2012b) a EAN deve ser desenvolvida em diálogo entre indivíduos e 

grupos populacionais, mediante metodologias problematizadoras e ativas e considerando as 

fases da vida, interações e significados envolvidos no comportamento alimentar.  

Considerando o modelo de “espiral de ciclos”, a abordagem norteia-se pelas 

recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014).  

Quanto ao método do design participativo, envolve diferentes técnicas de coleta de 

dados de modo a que o usuário tenha voz ativa na construção e avaliação do produto 

desenvolvido.  

O design participativo surgiu entre as décadas de 1960 e 1970 na Escandinávia com a 

finalidade de conferir uma participação democrática de trabalhadores nos processos de design. 

Atualmente, enquanto método de pesquisa busca envolver os usuários em todas as etapas do 

projeto e design de interfaces, de modo a que as necessidades e requisitos funcionais dos 

mesmos sejam contemplados. Para tal, são necessárias realizações de encontros regulares 

entre equipe de design e usuários (MORAES; SANTA ROSA, 2012). Pretendeu-se, portanto, 

tornar o jogo educativo atrativo tanto do ponto de vista dos assuntos que permeiam a 

alimentação dos escolares quanto do ponto de vista da interface homem-máquina, mediante 

ícones e ilustrações atrativos para a criança, de uso fácil e intuitivo.  

 

4.2 QUESTÕES ÉTICAS 

 

Ressalta-se que todas as fases levaram em consideração a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (2013). 

O desenvolvimento das etapas do estudo foi anuído pela Secretaria Municipal de 

Educação (SME) de Natal/RN. Apresentou-se, previamente, uma solicitação de anuência e a 

carta de anuência (apêndice A e anexo A, respectivamente), esta última assinada pela 

Secretária Adjunta de Gestão Pedagógica, momento no qual foi solicitada a indicação de 

escolas. 

Após a anuência da SME o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN) e aprovado sob o parecer 

consubstanciado n° 704.319/2014 (anexo B).  
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Os indivíduos foram convidados a participarem do estudo, com a apresentação dos 

respectivos termos, assinados por aqueles que concordassem em participar, possuindo os 

mesmos a liberdade de desistirem da participação em qualquer tempo. 

 

4.3 LOCAL DO ESTUDO 

 

Dentre as escolas indicadas pela SME, foi escolhida por conveniência dos 

pesquisadores, uma localizada na Zona Oeste do município de Natal-RN, com o contato 

inicial realizado após aprovação do CEP. 

A escola selecionada é caracterizada por receber alunos de diferentes bairros da zona 

oeste, cujo perfil populacional é de classes socioeconômicas menos favorecidas. Assim, a 

intenção foi priorizar o princípio da equidade do Sistema Único de Saúde, contemplando com 

ações de Promoção da Saúde (finalidade última do jogo eletrônico) as populações com menor 

acesso aos serviços de saúde. Além disso, a escola foi priorizada por possuir na época do 

início do estudo o segundo maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), de 

maneira a se criar um software acessível às crianças da rede pública de ensino, mas que 

pudesse ser adaptado ao contexto da rede privada em um projeto futuro à parte. 

 

4.4 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Segundo Minayo (2010), os participantes de uma pesquisa qualitativa, ao relatarem a 

sua experiência, expõem a interpretação que fazem a partir da compreensão do mundo em que 

vivem, segundo interesses individuais e coletivos. São estes interesses que devem estar 

contemplados no jogo para que o mesmo se torne atraente ao público-alvo. 

Com o intuito de captar as apreensões dos profissionais a respeito de aspectos que 

julgam pertinentes para o conteúdo de um jogo eletrônico que tenha por propósito a Educação 

Alimentar e Nutricional de escolares foram convidados a participar de um grupo focal uma 

merendeira, um nutricionista, um pedagogo, um coordenador pedagógico, uma professora 

polivalente, um professor de informática e um educador físico, totalizando sete pessoas.  

A equipe de profissionais foi convidada a participar da etapa 1 da pesquisa, 

esclarecendo-se a respeito da sua importância e dos grupos focais cujos diálogos foram 

gravados em áudio tendo em vista captar todas as falas e transcrevê-las para posterior análise. 

Aqueles que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE (apêndice B) e o Termo de Autorização para a Gravação de Voz (apêndice C). 
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Ainda nesta etapa foi realizado um primeiro contato na escola com crianças do 2° ao 

5° ano do ensino fundamental. Nas salas de aula, sob orientação da escola, explicou-se às 

crianças o que era a pesquisa, pedindo para que levantassem o braço aquelas que gostariam de 

participar. Dentre estas, os professores indicaram aquelas que julgavam possuir maior 

habilidade com jogos de eletrônicos e já sabiam ler e escrever com mais fluência.  

Depois, foi entregue um convite aos responsáveis para que comparecessem no dia 

seguinte na escola junto aos seus filhos no momento da acolhida para que fossem explicados 

os objetivos, relevância da pesquisa e como ela se desenvolveria, além da necessidade de 

assinar os termos.  

As crianças que concordaram em participar assinaram o Termo de Assentimento 

(apêndice G), após assinatura do TCLE (apêndice D) pelo (a) responsável, assim como do 

Termo de Autorização para a Gravação de Voz (apêndice E) e do Termo de autorização de 

Uso de Imagem (apêndice F), totalizando 37 escolares, dos quais um desistiu antes do 

primeiro encontro. Assim, 36 responderam a um questionário do perfil de uso de aparelhos 

eletrônicos.  Cinco faltaram aos dois encontros e foram excluídos da pesquisa porque a 

continuidade dos mesmos na etapa 1 descaracterizaria a técnica do design participativo. 

Para a etapa 3 do estudo outros escolares foram convidados e trinta e sete tiveram 

seus termos assinados (apêndices E, F, G e J), agendando-se um encontro individual com a 

criança, no qual foi aplicado outro questionário do perfil do usuário. 

Para os profissionais participantes que compõem o corpo escolar foi incluída a 

variável profissão e sexo, já para as crianças as variáveis foram idade e sexo.  

 

4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

4.5.1 Escolha da escola 

 

Para a seleção da escola foram adotados os seguintes critérios: 

 

- Possuir uma equipe mínima com merendeira, pedagogo, psicopedagogo, nutricionista, 

professor de informática, professor de sala de aula, e educador físico; 

- Possuir turmas do 2° ao 5° ano, de modo a abarcar a faixa de idade apreciada pela pesquisa; 

- Apresentar laboratórios de informática; 

- Possuir sala confortável e distante de ruídos para a realização de grupos focais. 
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4.5.2 Escolha dos sujeitos 

 

Na escolha dos profissionais, além de estarem encaixados nas profissões 

supracitadas, adotou-se com critério de inclusão possuir experiência no trabalho com crianças 

na faixa etária de sete a dez anos, isto é, ser especialistas na população-alvo. Para os escolares 

os critérios foram estar entre sete e dez anos de idade, possuir habilidade com jogos 

eletrônicos e estar alfabetizado (a). 

Na etapa 3, além dos critérios já citados para as crianças, incluindo-se saber jogar em 

tablet, tendo em vista o desenvolvimento do jogo para este tipo de aparelho, ou em aparelhos 

eletrônicos com função similar a este. Estavam excluídas da etapa 3 aquelas que já haviam 

participado na etapa 1, haja vista que para projetos maiores se faz necessária uma troca 

periódica dos usuários, pois no design participativo na medida em que o participante aumenta 

o envolvimento, torna-se menos representativo do usuário médio, tendendo a pensar do 

mesmo modo que os desenvolvedores (MORAES; SANTA ROSA, 2012) 

 

4.6 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados nas três etapas está ilustrada na Figura 2 e a descrição de cada uma 

delas segue nos subtópicos adiante. 
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Figura 2 - Etapas de desenvolvimento do jogo eletrônico. 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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4.6.1 Etapa 1: descobrindo os interesses dos escolares – nutrição e ciberespaço 

 

Segundo Ferrara (2012), os jogos podem conduzir a uma resolução de problemas 

reais, mas é necessário que seja agradável ao usuário. O autor diferencia o design UX de jogos 

(do inglês user experience: experiência do usuário) voltado para ajudar as pessoas a satisfazer 

as suas necessidades reais, do design do jogo meramente para fins de entretenimento, mas cita 

que há uma tendência de fusão dos dois campos, pois mesmo no entretenimento há o 

envolvimento da consciência para superar um desafio, sendo a motivação um dos elementos 

no design de um game (senso bem desenvolvido das pessoas que jogarão o seu jogo e por que 

elas gostariam de jogar). 

Desse modo, considerando as proposições do autor, na definição de um conteúdo de 

um jogo eletrônico se faz necessária a adequação à faixa etária, conforme o interesse do 

usuário. Para tal foram realizados grupos focais com dois públicos: profissionais especialistas 

na população-alvo e escolares do 2° ao 5° ano do ensino fundamental. 

A técnica de grupo focal é uma reunião grupal com pessoas que representam o objeto 

de estudo para discutir entre si, e junto ao moderador do grupo (geralmente o pesquisador), a 

respeito de tópicos específicos e diretivos, de modo a que se compreenda o ponto de vista das 

mesmas, quanto a um fato, prática, produto ou serviço. Envolve entre seis e dez participantes 

que devem se reunir em um ambiente acolhedor para que eles possam expressar livremente as 

suas opiniões (IERVOLINO; PELICIONI, 2001). 

Roteiros foram pré-estabelecidos de modo a fomentar entre os participantes o debate 

a respeito dos conteúdos a serem contemplados no jogo, assim como das interfaces mais 

atrativas para as crianças. As sessões foram mediadas por uma moderadora pesquisadora 

(Nutricionista e Mestra em Saúde Coletiva) e uma facilitadora (Assistente Social e 

Especialista em Saúde Coletiva e em Educação). 

Os áudios gravados nesta e nas demais etapas foram transcritos, com as falas 

agrupadas em um texto único (corpus), identificando cada sujeito por um número.  

 

4.6.1.1 Grupo focal com profissionais que lidam com o público-alvo do jogo 

 

A aplicação da técnica de grupo focal ocorreu em duas sessões, conforme descrito a 

seguir, salientando-se que as questões relativas à alimentação tanto para os profissionais 

quanto para as crianças tomou como base o Guia Alimentar para à População Brasileira no 

que tange a investigar o como se dava o consumo alimentar dos escolares, assim como a razão 
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de suas escolhas alimentares, visto que ao longo do Guia são descritas categorias de 

alimentos, justificando-se quais devem possuir consumo prioritário.  

 

Primeiro encontro: 

- Tema: “Alimentação e atividade física do escolar”; 

- Perguntas norteadoras: O que tenho observado a respeito da alimentação e atividade física 

das crianças para as quais atuo? Quais os tipos de alimentos eu costumo ver as crianças 

comerem? Elas comentam a respeito da alimentação na escola e em casa? O que comentam? 

Que alimentos elas consomem na merenda escolar? Elas compram alimentos para o lanche? 

Quais? Elas participam ativamente das aulas de educação física? Que atividades físicas 

praticam? 

 

Segundo encontro: 

- Tema: “Educação Alimentar e Nutricional com crianças viabilizada por meio eletrônico”; 

- Perguntas norteadoras: O que penso a respeito de um jogo eletrônico como meio de 

proporcionar a Educação Alimentar e Nutricional? Que conteúdos eu julgo importantes para o 

jogo? Como imagino a interface gráfica do jogo? 

 

4.6.1.2 Grupo focal com escolares 

 

Dentre aqueles que concordaram em participar, foi aplicado um questionário prévio 

para identificar o perfil dos escolares no uso de aparelhos eletrônicos (apêndice H), com o 

objetivo de traçar estratégias no desenvolvimento de jogo a fim de que condigam com as 

habilidades dos escolares. Tal questionário tomou como base metodológica a entrevista 

estruturada, com uso de escala hedônica desenhada para facilitar as respostas das crianças. 

Apresentou perguntas a respeito do uso de aparelhos eletrônicos e a habilidade com o uso de 

mouse e teclado.  

As crianças foram realocadas em 4 subgrupos para a realização de grupos focais no 

turno contrário ao das aulas. Os encontros ocorreram em sala de aula da escola e em uma 

igreja evangélica em frente à escola na qual eram desenvolvidas atividades do projeto Mais 

Educação. As salas eram fechadas e os bancos/carteiras foram dispostos em círculo, para que 

as crianças estivessem mais livres para expressar suas opiniões por estarem em local com o 

qual possuem familiaridade.  

Cada grupo se reuniu em três momentos com temas descritos a seguir. 
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Primeiro encontro: 

 

Neste primeiro encontro o objetivo foi identificar os alimentos comumente 

consumidos pelas crianças e a compreensão delas a respeito do papel da alimentação para a 

saúde, de modo a aproximar o conteúdo do jogo eletrônico aos interesses individuais e 

coletivos dos escolares, segundo descrito adiante: 

 

- Tema: “O papel do alimento em minha vida: o que como e por que como”; 

- Questões norteadoras: Para você, o que é uma boa alimentação? Que tipos de alimentos você 

costuma comer em sua casa e na escola? O que é alimentação saudável e qual a sua 

importância?  

 

Segundo encontro: 

 

- Tema: “A alimentação em jogo” 

- Questões norteadoras: Que conteúdos seriam interessantes para um jogo que vise a 

identificar alimentos saudáveis? Como você imagina o cenário (parte visual) do jogo? 

 

Terceiro encontro: 

 

- Tema: “O design do jogo” 

 

Anterior ao desenvolvimento deste terceiro encontro, uma prototipagem do jogo em 

baixa resolução foi desenvolvida, isto é, a modelagem em papel dos aspectos rudimentares 

(desenhos de alimentos e de cenários) para serem mostrados às crianças, de modo a avaliar se 

a interface estava amigável ao usuário final. O protótipo tomou em consideração as opiniões 

dos profissionais e das crianças, emergidas dos encontros anteriores. 

O intuito foi que as crianças pudessem contribuir na construção do design e que a 

interface se tornasse atrativa ao usuário. Então, foi perguntado se as mesmas gostaram ou não 

do protótipo e como elas achavam que o jogo poderia melhorar. Elas puderam ainda 

contribuir sugerindo desenhos ou opinando sobre as cores e feições das personagens. Assim, 

foram distribuídos os desenhos das personagens, folhas em branco e lápis de cor para que elas 

pudessem desenhar e colorir, caso julgassem pertinente.  
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Destaca-se que a intenção dos grupos focais e demais participações das crianças 

buscam não pesquisar a criança, e sim com a criança.  

A criança dever ser vista como sujeito com experiências sociais e culturais, parceira 

do adulto-pesquisador numa relação dialógica. A produção da linguagem durante as 

entrevistas é permeada pela oralidade e também pelas expressões corporais, sendo um desafio 

ao pesquisador ressignificar os papéis entre o adulto e a criança, considerando que esta última 

é vista em hierarquia inferior nos papéis sociais estabelecidos culturalmente (JOBIM E 

SOUZA; CASTRO, 2008). Sendo assim, é necessário avaliar tais expressões de modo a 

analisar até que ponto a criança expressa o seu pensar ou se a sua fala caminha para o que o 

adulto deseja escutar, sobretudo quando há roteiros pré-estabelecidos. 

As entrevistas foram gravadas em áudio e o teste com o protótipo em vídeo, 

tomando-se a precaução de posicionar a câmera em posição neutra de modo a não constranger 

ou desviar a atenção das crianças. No teste, as crianças foram chamadas individualmente a 

interagir com o jogo rudimentar e um observador tomava nota sobre as ações, gestos, 

interação e dificuldades das crianças.  

 

4.6.2 Etapa 2: construção do jogo 

 

Após a captação dos interesses dos escolares e, em consonância com a opinião dos 

profissionais participantes dos grupos focais, o conteúdo propriamente dito do jogo foi 

desenvolvido por uma equipe de designers composta por uma Nutricionista mestre em Saúde 

Coletiva, uma Odontóloga pós-doutorada em Psicologia Social, um Analista de Sistemas 

doutor em Tecnologia Educacional em Ciências da Saúde (pesquisadores do estudo), uma 

Assistente Social, especialista em Saúde Coletiva e em Educação, três graduandos em design, 

dos quais dois programadores e um ilustrador, e um designer de interface.  

Na elaboração do jogo foram adotadas as seguintes técnicas: 

 

 Sessões de brainstorming com a equipe de designers, facilitada pela pesquisadora 

nutricionista, de modo a escolher formas dinâmicas e visualmente atrativas, 

considerando as sugestões provenientes dos grupos focais, com vias a propiciar, aos 

escolares, acesso rápido, objetivo e fácil ao jogo; 

 

 Desenvolvimento do conteúdo educativo e audiovisual: a escolha do material escrito, 

incluindo o roteiro e a interface usuário-computador foi realizada pelos pesquisadores 
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junto aos demais membros da equipe de designers e contou com o apoio de 

voluntários que se dispuseram a criar áudios para o jogo e dublarem as personagens.  

 

A técnica de brainstorming, aplicada individualmente ou em grupo, visa a 

proporcionar o máximo possível de ideias ou alternativas para solucionar um determinado 

problema de modo espontâneo e criativo, isto é, sem um julgamento lógico das proposições. 

Estas são listadas e comparadas em um segundo momento, refletindo-se a respeito das 

mesmas, o que tende a gerar ideias inovadoras (COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR, 

2007). 

Foi realizado o modelo clássico em que os participantes expõem verbalmente o seu 

pensar. Este é o modelo mais utilizado, contudo apresenta como desvantagem a necessidade 

de os participantes possuírem habilidades comunicativas (SEBBEN PLENTZ, 2011). No seu 

desenvolvimento, as sete etapas propostas por Baxter (2000) foram tomadas como base, a 

saber: 

 

1. Orientação: é a exposição do problema a ser solucionado, com definição dos 

critérios para que as soluções sejam aceitas. É importante salientar que apesar da 

definição de critérios, os participantes são livres para expressar qualquer ideia que 

lhes venha a mente, mesmo que pareçam absurdas; 

2. Preparação: etapa de reunião de dados a respeito de produtos existentes no 

mercado. Para esta pesquisa, foram impressas Figuras de jogos de EAN publicados 

em periódicos ou já disponíveis no mercado, afixando-as nas paredes de modo 

visível aos participantes; 

3. Análise: verifica se a orientação e preparação estão completas, determinando as 

causas e efeitos do problema e se há plausibilidade de prosseguir nas etapas 

seguintes; 

4. Ideação: fase de geração de alternativas em que cabe ao mediador manter o foco 

da sessão; 

5. Incubação: na possibilidade de a sessão não fluir, uma pausa por um período de 

um dia ou mais pode ser realizada, de modo a que os participantes pensem melhor a 

respeito do problema; 

6. Síntese: é o agrupamento das soluções parciais em uma solução completa para o 

problema. Nesta pesquisa, foi pedido aos participantes que classificassem as 

alternativas propostas em grupos conforme a sua similitude. 
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7. Avaliação: as ideias são selecionadas de acordo com os critérios definidos na 

etapa de orientação e, em seguida, julgadas. Assim, foi solicitado que os membros da 

equipe escolhessem as ideias que julgassem mais plausíveis e que as analisassem 

cuidadosamente para a escolha da melhor solução. Salienta-se que na prática do 

brainstorming, uma solução pode se fundir com outra. 

 

Durante o desenvolvimento das sessões as seguintes recomendações de Kelley e 

Littman (2001) foram observadas: 

 

1. Definição de foco: foram identificados os problemas relacionados à usabilidade, 

navegabilidade e conteúdo educacional, elencados na prototipagem em papel, 

tangíveis de solução, sem comprometimento do objetivo último da pesquisa de 

fornecer um jogo para promover a saúde.  

2. Regras divertidas: nas paredes foram afixadas as regras (“Fale o que quiser”, 

“Deixe sua mente livre” e “Não critique o outro”) para que as ideias pudessem ser 

expressas com liberdade e sem juízo de valor. Todos foram considerados 

potencialmente criativos e não houve imposição de regras de ordem de quem falaria 

primeiro para que todos expressassem o seu pensar. 

3. Numeração das ideias: os autores consideram uma sessão fluida aquela com uma 

centena de ideias por hora. 

4. Elaboração e pulo: de modo a manter os momentos em que as ideias estão em 

plena fluência, ao facilitador coube estimular a sua continuidade por meio de frases 

ou palavras, ou ainda, identificar o momento em que o diálogo estivesse 

enfraquecendo e estimulando outros meios de solução ou retomando pontos 

anteriores que não foram esgotados. 

5. Manutenção do fluxo de ideias no ambiente: o fluxo de ideias foi escrito em papéis 

de notas autoadesivas coloridas, afixados nas paredes da sala, de modo a que 

estivessem visíveis aos participantes. As anotações foram realizadas pela facilitadora 

com canetas coloridas e objetivaram a que o grupo pudesse visualizar seu progresso e 

retomar as ideias julgadas importantes. 

6. Alongamento dos músculos mentais: antes do início de cada sessão, procurou-se 

criar um ambiente extrovertido entre os participantes. 

7. Chegada ao ambiente físico: considerando que os seres humanos tendem a 

concretizar suas ações em ambiente físico, além da expressão verbal, os participantes 
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tiveram disponíveis folhas em branco e canetas coloridas para quando sentissem 

necessidade, desenhar o que lhes viesse à mente, não sendo julgado se a ideia era boa 

e tampouco a qualidade do desenho. 

 

As soluções propostas nas sessões de brainstorming, assim como as categorias 

emergidas dos grupos focais foram expostas novamente à equipe, assim como o Guia 

Alimentar para a População Brasileira, lido na íntegra por todos.  

Todas as decisões foram tomadas coletivamente com foco no usuário final, 

considerando as dimensões individuais, culturais e educacionais. O mapa conceitual (Figura 

3) descreve estes fatores em que o uso do jogo eletrônico (software), segundo o que objetiva 

este estudo (percepção sobre alimentação), pode ser afetado individualmente pelos aspectos 

biológicos, faixa de idade e interesses pessoais dos escolares, além dos fatores relacionados à 

educação formal e informal e aspectos culturais no que concerne ao convívio em sociedade, 

crenças e tabus.  

Tais aspectos, ao se inserirem em um determinado contexto econômico, podem ser 

afetados por ele, visto que a renda familiar tanto interfere no acesso aos alimentos quanto às 

tecnologias para as quais o jogo foi desenvolvido. As setas de vai e vem mostram que 

aspectos individuais, educacionais e culturais também podem interferir no nível econômico, 

na medida em que, enquanto coletividade, os sujeitos podem interferir na economia. Em uma 

dimensão macro estão as políticas públicas estruturantes que possibilitam acesso aos demais 

níveis, afetando positivamente no uso do software. 
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Figura 3- Mapa conceitual dos fatores relacionados ao uso do jogo eletrônico. 

 

Fonte: A autora, 2013. 

 

Em reuniões subsequentes foram escolhidas as estruturas iniciais do jogo, incluindo 

cenários, personagens e demais figuras, gerando-se o protótipo rudimentar em papel 

(storyboard), citado no subtópico 4.1.2 e apresentado às crianças da escola, junto ao enredo 

do jogo. Após a análise dessa fase, o jogo passou a ser construído de modo eletrônico, 

aperfeiçoando-se as estruturas já existentes e adicionando-se sons, animações e material 

textual, todos em consonância com o objetivo principal do estudo.  

O software foi desenvolvido para o sistema Android de modo a se criar um jogo 

eletrônico lúdico e informativo, com o auxílio de programas licenciados para o Laboratório de 

Experimentação em Usabilidade (Lexus-UFRN), a saber: Corel Draw X5, Adobe Ilustrator 

Cs, Photoshop Cs5.5. Ademais foram utilizadas duas versões personal do Construct II 

(Scierra). O jogo foi gerado em código Html5 e transformado em formato Android Package 

(Apk.) a partir do conversor Cocoon. Em relação aos áudios, parte da trilha sonora utilizada 

foi baixada gratuitamente pela Scirra e outra parte foi criada por um colaborador, músico e 

graduando em Produção Fonográfica. Quanto às dublagens, foram realizadas por voluntários e 

editadas no programa Audacity. 
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4.6.3 Etapa 3: avaliação do jogo pelos escolares 

 

Na realização desta etapa foi aplicado o questionário do perfil do usuário (Apêndice 

K) com perguntas sobre uso de aparelhos eletrônicos, acesso à informação sobre alimentação 

e locais frequentados para refeições, considerando que os conhecimentos prévios das crianças 

no tocante à alimentação poderiam influenciar nos resultados.  Em outro momento, a criança 

foi convidada a entrar em contato com o jogo a partir de um tablet, acompanhado de fone de 

ouvido para o caso de julgar mais confortável ouvir o áudio por este.  

Foi solicitado que a mesma acessasse o menu “informações” e lesse a respeito das 

categorias de alimentos. Após isto, solicitou-se que ela jogasse livremente, tendo como meta 

chegar até o fim do jogo e, em caso de qualquer dúvida, pedisse ajuda. 

Terminado o jogo, foi aplicado o teste de satisfação do usuário, seguido de uma 

entrevista sobre a compreensão sobre alimentação a partir do uso do jogo. 

No questionário de satisfação do usuário, os escolares opinaram sobre: motivação, 

experiência do usuário e conhecimento. A satisfação é um dos componentes da usabilidade de 

interfaces e reflete como o objeto final é percebido pelo usuário (FERRARESSO, 2014), 

enfatizando a avaliação subjetiva do sistema feita por seus usuários que pode ser positiva ou 

negativa, envolvendo, assim, emoções (PRATES; BARBOSA, 2003). 

O instrumento aplicado foi desenvolvido por Savi et al. (2010) com foco em jogos 

educacionais e adaptado para os fins desta pesquisa. Na experiência do usuário foi excluído a 

componente interação social (Figura 4), visto que embora no jogo proposto as crianças 

possam conversar com outra enquanto jogam, ele foi desenvolvido para um usuário por 

máquina. 
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Figura 4 - Modelo de avaliação de jogos educacionais. 

 

 
 

Fonte: Savi et al. (2010). 

 

 

Uma escala Likert de cinco pontos (1 = discordo totalmente, 2 = discordo 

parcialmente, 3 = indiferente, 4 = concordo parcialmente e 5 = concordo totalmente) foi 

incorporada ao questionário para a avaliação dos escolares, acompanhada de escala hedônica, 

para que no caso de incompreensão dos pontos da escala, a criança recorresse às expressões 

faciais. 

Likert desenvolveu essa escala para um estudo em 1929 que envolvia uma série de 

frases de julgamento de valor sobre questões étnico-raciais, econômicas, políticas e religiosas 

em que aos universitários norte-americanos entrevistados apresentava-se uma escala de 

atitudes contendo cinco opções de escolha de resposta (desaprovo fortemente, desaprovo, 

indeciso, aprovo e aprovo fortemente), visto que nem sempre é fácil ao entrevistado 

posicionar-se sobre assuntos polêmicos, sobretudo quando não apresenta aprofundamento no 

tema. Representa, portanto, a expressão do comportamento verbal, visto que a maioria das 
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respostas que costumamos realizar é de cunho verbal (LIKERT, 1932) e apresenta vasto uso 

nas ciências sociais e comportamentais, associando números aos níveis de concordância 

(BARBOZA et al., 2013). 

A escala desenvolvida por Likert em 1932 caracteriza-se como uma estratégia 

psicométrica de avaliação qualitativa, a partir de cinco pontos de manifestação de qualidade 

por conteúdo semântico, na qual o ponto médio representa situação intermediária (indiferença 

ou nulidade), sendo a expressão aritmética uma estratégia de processamento e análise para 

que o pesquisador interprete os achados, isto é, não se analisa sobre o fenômeno e, sim, sobre 

a manifestação do fenômeno, o que implica em realizar uma análise discursiva (PEREIRA, 

2004). 

É válido ressaltar que um teste piloto com as oito primeiras crianças participantes 

dessa etapa foi realizado (Apêndice I). Neste foi observado que o questionário do perfil do 

escolar (Apêndice K), assim como a entrevista aberta mostrou-se adequada aos objetivos do 

estudo. Porém, viu-se a necessidade de readequar o questionário de satisfação, constituído de 

41 itens (Apêndice L): 17 relacionados à motivação do jogador, 21 à experiência do usuário e 

três ao conhecimento em relação à alimentação.  

Durante o teste foi percebido que alguns itens tornavam-se repetitivos para as 

crianças, a exemplo de “Me senti bem-sucedido” e “Me senti competente” ou questionavam a 

mesma coisa de modo positivo e negativo, tal como “Eu poderia associar o conteúdo do jogo 

com coisa que já vi, fiz ou pensei” e “O conteúdo do jogo é tão distante da realidade que foi 

difícil manter a atenção nele”. Além disso, a maioria das crianças reclamou do tamanho do 

questionário que estava extenso e demonstrou não compreender algumas palavras. Assim, 14 

itens foram excluídos e cinco tiveram a redação modificada, resultando em uma escala final 

de 27 itens. Ademais, no item “motivação”, o subitem “satisfação” teve seu nome alterado 

para “realização” com a finalidade de não se causar confusão entre o nome do questionário de 

satisfação e o subitem (apêndice M). Haja vista que o componente “divertimento” 

apresentava avaliações positivas e negativas, as positivas permaneceram nele e criou-se um 

novo componente denominado estresse com as avaliações negativas. O componente confiança 

também esteve relacionado a itens negativos. Assim, quanto menor o valor atribuído na 

escala, maior a satisfação do usuário para com estes itens. 

Os itens de avaliação positiva foram chamados de itens de aprovação do jogo, já os 

de avaliação negativa foram nominados de reprovação. 

Ressalta-se que o questionário foi preenchido pelos pesquisadores, com a criança ao 

lado opinando sobre as perguntas. 
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No tocante à compreensão sobre alimentação a partir do uso do jogo, as entrevistas 

individuais aplicadas após o questionário de satisfação, basearam-se na teoria de 

aprendizagem a partir do conceito de desenvolvimento proximal de Vygotsky, o qual relata 

que a aprendizagem deve estar à frente do desenvolvimento das crianças (VYGOTSKY, 

1993), isto é, apesar de se deter conhecimento do pensar anterior das crianças na faixa etária 

do estudo, a intenção do jogo eletrônico foi produzir um material considerando o 

desenvolvimento atual das crianças, mas considerando o amanhã no desenvolvimento, que 

para este estudo se traduziu nos significados que o jogo trouxe. Ademais, Vygotsky (1998) 

relata que o aprendizado é mais do que a aquisição de capacidade para pensar, pois envolve a 

aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas. Assim, as 

perguntas incidiram tanto sobre a alimentação quanto sobre a compreensão da inteligência 

artificial do jogo, com seu objetivo e associação com os conteúdos, apresentando as seguintes 

questões norteadoras: 

 

- O que você aprendeu sobre alimentos com o jogo? 

- Você se lembra das categorias de alimentos no menu informações do jogo? O que 

lembra? 

- Para você, qual era o objetivo do jogo? 

- Que escolhas você fez durante o jogo? 

- Você acha que os minigames tinham alguma coisa a ver com a alimentação? E a 

partida de bandeirinha, tinha? 

- Você ganhou ou perdeu a partida de bandeirinha? Por que você acha que ganhou 

(perdeu)? 

 

Os minigames eram minijogos inclusos no jogo maior, trabalhando as temáticas de 

hábitos de higiene e atividade física, conforme será abordado no tópico 5.4. Já a partida de 

bandeirinha é uma brincadeira de infância adaptada para o jogo, cuja programação foi 

realizada para que vencessem somente as crianças que pontuassem suficientemente por 

priorizarem a escolha de alimentos in natura ou minimamente processados, embora fosse 

possível vencer com a inclusão em menor parcela de outras categorias de alimentos, com a 

personagem mais lenta, exigindo mais habilidade do jogador. 

O software desenvolvido (Ran-gO®) está registrado no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI), segundo as prerrogativas do artigo 1° do Decreto n. 2556 de 

abril de 1998 que estabelece as normas para registro de programas de computador (BRASIL, 
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1998a) e a Lei n. 9609 de 19 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998b) que dispõe sobre a 

proteção da propriedade intelectual de programa de computador e trata em seu artigo 4° de 

softwares desenvolvidos em pesquisa. 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.7.1 Análise das entrevistas: grupo focal e abertas individuais 

 

Na realização da pesquisa foram analisados os conteúdos de entrevistas realizadas a 

fim de compreender os significados de alimentação saudável e interesses na construção do 

jogo, assim como a percepção de crianças sobre a alimentação pós-jogo, conforme explicitado 

no tópico 4.1. 

Sobre a análise de conteúdo é umas das técnicas de organização e análise de dados 

qualitativos, isto é, não quantificáveis, permitindo uma descrição das mensagens e das 

atitudes atreladas ao contexto da enunciação, envolvendo análises que podem ser: temática ou 

categorial, de avaliação ou representacional, de enunciação, e da expressão, das relações ou 

associações, do discurso, léxica ou sintática, dentre outras (CAVALCANTE; CALIXTO; 

PINHEIRO, 2014). É apropriada quando o fenômeno observado é a comunicação, 

descrevendo o conteúdo de forma objetiva, sistemática e quantitativa ao tomar como unidade 

de análise a contagem de palavras, temas, caracteres, medidas de espaço e tempo ou tópicos 

(MALHOTRA, 2001). 

O processamento das entrevistas correu pelo uso do software Alceste versão 4.9 

(ALCESTE, 2008) o qual, pela análise de conteúdo, identifica classes estáveis no corpus, 

mediante testes sucessivos e a partir: do seu conteúdo (lista de palavras e unidades de 

contexto elementar), da atividade do processo do discurso (quando há passagem de uma 

classe para a outra) e da representação (considerando que as classes formam um sistema). 

Utiliza-se de três conceitos fundamentais, palavras plenas (vocábulos carreados de sentidos, 

caracterizados como primeiro momento da semiose em que o signo ocorre em abundância e se 

refere a sentidos, hábitos e memórias, ligadas por palavras ferramentas), mundos lexicais 

(índices e espaços de referências associados a um grande número de enunciados do sujeito) e 

fundos tópicos (“lugares” que se ligam a sentidos e pressupõem a existência de vários sujeitos 

enunciadores, operando sobre os enunciados para se revelar nas palavras plenas) (LIMA, 

2008). 
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Existe a problemática na pesquisa qualitativa em se julgar que a simples transcrição 

de textos já autoriza uma interpretação dos mesmos. É necessária uma análise sistemática e 

objetiva, na qual a análise quantitativa de dados textuais não desconsidera a qualidade do 

fenômeno estudado (CAMARGO, 2005). Neste sentido, criado em 1970, o software Alceste 

(Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte – Análise Lexical 

Contextual de Segmentos de Texto) se destaca como pioneiro na análise informática de dados 

textuais, mediante análise léxica das palavras do conjunto de textos, economizando o tempo 

que uma análise tradicional demandaria para a pesquisa qualitativa (AZEVEDO; COSTA; 

MIRANDA, 2013). 

O programa fornece uma Classificação Hierárquica Descendente do texto, 

repartindo-o para, então, em classes, agrupar as palavras de presenças mais significativas 

pertencentes a um mesmo contexto em ordem decrescente de qui-quadrado. 

A análise lexical do texto opera a partir de algoritmo que reduz as palavras a suas 

raízes, reunindo-as em raízes comuns para então separá-las em palavras plenas (incluídas nos 

cálculos estatísticos) e palavras ferramentas (não incluídas nos cálculos, mas que servem para 

dar contexto às plenas). O texto é então fragmentado em unidades de contexto inicial – u.c.i 

(separa um “subtexto” de outro no corpus, a exemplo de um parágrafo) e unidades de 

contexto elementar – u.c.e (correspondem aos enunciados e são as menores unidades 

estatísticas definidas pelo programa em que as palavras plenas são apresentadas no seu 

contexto, isto é, com suas pontuações) (LIMA, 2008). 

A partir do processamento dos dados o Alceste fornece uma Figura chamada 

dendrograma no qual as classes de palavras são dispostas como numa árvore, de maneira a se 

demonstrar o percentual de cada uma e a força de ligação entre elas. Além disso, apresenta as 

palavras representativas de cada classe, sendo possível visualizar a análise estatística realizada 

(BONOMO et al., 2008). 

 

4.7.2 Análise das entrevistas sobre satisfação do usuário 

 

Na análise do questionário de satisfação adotou-se o método item por item a partir do 

cálculo da moda, média e desvio padrão para a população estudada, isto é, 29 crianças 

(excluídas as participantes do teste piloto). Considerando a questão de os valores 

intermediários não apresentarem um significado verbal, o cálculo da média e do desvio 

padrão ocorreu apenas para se identificar possíveis discrepâncias de repostas. Portanto, a 
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mediana foi tomada como parâmetro para que os entrevistados julgassem satisfação para com 

ele. 

Salienta-se que existe dificuldade na análise de uma Escala Likert relacionada aos 

pontos em números inteiros, tornando as variáveis discretas e perdendo-se as referências 

intermediárias entre esses pontos, a exemplo de uma concordância entre 3 e 4, a qual não teria 

significado para o entrevistado. Assim, para esta escala pode ser realizada uma análise de 

perfil, item por item, ou ainda um cálculo de escore total com soma de pontos (MALHOTRA, 

2001). 

Dada a presença de itens de avaliação positiva e negativa, estabeleceu-se o valor de 

no mínimo 4 (concordância parcial ou total) como ponto de corte de satisfação para os 

primeiros. Para os segundos (itens relacionados ao estresse e confiança) o ponto foi o valor 

máximo de 2 (discordância parcial ou total).  

Os dados também foram analisados por idade, de maneira a se identificar a 

frequência percentual das respostas e se a satisfação/insatisfação para com o jogo seria 

semelhante para todas as faixas etárias. 

Para os itens de aprovação, os pontos indiferente, discordo parcialmente e discordo 

totalmente foram agrupados em um único item, nominado discordo. Quanto maior o 

percentual do mesmo, maior a indicação de insatisfação. Já para os itens de reprovação, foram 

agrupados os pontos indiferente, concordo parcialmente e concordo totalmente em um novo 

item denominado “concordo”. Do mesmo modo, quanto maior este, maior a insatisfação. 

Os dados foram tabulados e analisados no software Microsoft Excel 2010 for 

Windows (MICROSOFT, 2010). Este software também foi utilizado para tabular os dados das 

entrevistas de perfil do usuário. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ENTREVISTA 1 COM OS PROFISSIONAIS: ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE 

FÍSICA DO ESCOLAR – ETAPA 1 

 

Na etapa 1, para os grupos focais com os profissionais a escola indicou uma 

merendeira, duas professoras polivalentes, duas professoras de informática, um educador 

físico, uma pedagoga (suporte pedagógico), uma coordenadora pedagógica e uma 

nutricionista. Todos assinaram o TCLE e o termo de gravação de voz, porém, uma professora 

de informática e uma professora polivalente desistiram de participar antes do início das 

reuniões de grupo focal. 

Em relação à formação dos sete profissionais, uma possuía ensino fundamental 

incompleto (merendeira), cinco pós-graduação lato sensu (professora polivalente, professora 

de informática, educador físico, pedagoga e nutricionista) e uma pós-graduação stricto sensu 

em nível de mestrado (coordenadora pedagógica). 

O primeiro encontro ocorreu no dia 14/08/2014 nas dependências da escola 1, com 

duração de 62 minutos e participação de seis pessoas, visto que a pedagoga faltou por 

problemas se saúde. 

O material coletado foi transcrito e agrupado em um corpus para ser analisado pelo 

Alceste. A análise resultou em um aproveitamento de 100% do conteúdo, contendo 8.877 

formas (palavras e suas formas reduzidas), das quais 1725 eram diferentes e se repetiam com 

a frequência média de cinco vezes.  

No dendrograma (Figura 5) é possível visualizar as árvores originadas da CHD 

contendo as classes de palavras obtidas após a análise. Além disso, é possível verificar as 

formas significativas (palavras em suas raízes), o qui² (ordem decrescente), a frequência e o 

percentual da forma para a classe. Ao longo da tese, serão mostrados outros dendrogramas, 

conforme cada corpus analisado. 

O programa identificou 208 Unidades de Contexto Elementar (u.c.e) cujos radicais 

das palavras (contendo o sinal +) presentes nos segmentos de texto foram agrupados em 

quatro classes (Figura 5), conforme os seus conteúdos. As classes 1 e 3 se voltaram para a 

visão dos profissionais a respeito da alimentação dos escolares, já a classe 2 voltou-se para 

atividade física e a classe 4 às dificuldades em desenvolver trabalhos educativos relacionados 

aos hábitos das crianças. 
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Figura 5 - Dendrograma do corpus 1 profissionais. Natal, RN, agosto de 2014. 

 

  

Fonte: A autora, 2014. 

 

5.1.1 Visão dos profissionais sobre a alimentação dos escolares 

 

Resultante de 25,48% da análise, as palavras com formas reduzidas mais 

significativas da classe 1 revelam a visão dos profissionais sobre os alimentos que os alunos 

costumam trazer para a escola. A discussão girou em torno desse eixo, já que foi relatado o 

desconhecimento do consumo nos ambientes extraescolares.  

Embora os demais profissionais tenham contribuído com o conteúdo, essa classe foi 

mais significativa para a professora polivalente, visto que 47% de seus enunciados estão aqui, 

conforme ilustrado no dendrograma.   
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Durante a sessão, foi colocada a problemática da oferta da merenda escolar em 

concomitância com crianças trazendo lanches tidos como não saudáveis, com destaque para as 

palavras pipoca e recheado (referente a biscoito), significativas para a classe 1 (Figura 5).  

De modo análogo, um estudo com 480 escolares com idade média de 10,8 ± 3,38 

anos revelou que biscoitos, doces, guloseimas e salgados caseiros eram os preferidos pelos 

escolares. Apesar de 56,1% dos entrevistados considerarem mais saudáveis os alimentos da 

merenda escolar, 36,4% a rejeitavam por não gostarem, por comprarem lanches em cantinas 

particulares ou por não sentirem fome (RODRIGUES et al., 2011). 

Outra problemática apontada nessa classe é a de estudantes com diferentes faixas de 

renda familiar, alguns dependentes financeiramente da merenda escolar para suprir as suas 

necessidades nutricionais. Os profissionais relataram que julgam a comida servida boa ao 

paladar e, a despeito disso, há crianças rejeitando determinados alimentos, o que para eles não 

deveria ocorrer porque parte desses escolares não possuem recursos para comprar outros 

alimentos. Tal pensar se evidencia na u.c.e adiante. 

 

“eu já percebi também que essas que têm uma faixa de renda familiar baixa têm 

muita necessidade, mas acho que não sei se devido a não ter o costume de comer, às 

vezes ele rejeita o alimento também, comida boa e tudo da escola” (educador físico, 

khi2=5). 

 

Essa relação entre baixos recursos financeiros e a visão de ter que obrigatoriamente 

consumir a merenda escolar foi encontrada em outro estudo, entrevistando oito merendeiras e 

no qual houve menções de que crianças com baixas condições financeiras aderiam melhor à 

merenda, ao passo que as demais não, numa relação de naturalidade, quando o PNAE garante 

o acesso a todos os estudantes, independentemente de classe econômica (PINHO, 2015).  

Enxergando a escola enquanto comunidade, se faz necessário um trabalho junto à 

comunidade escolar focado em alimentos para com os quais as crianças se identifiquem, pois 

sendo o ato alimentar também um ato social, as refeições escolares devem ser preparadas de 

maneira consensual e visando a promoção da saúde. 

A despeito de algumas críticas em relação à merenda, que partem tanto de crianças 

como dos pais, os profissionais relataram que a maioria apresenta uma boa aceitação. Isto é de 

suma importância, pois, conforme Dubuisson et al. (2010) a alimentação escolar quando 

equilibrada, estimula as crianças a adotarem hábitos alimentares saudáveis. 
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Estudos têm apontado que as refeições fornecidas pelas escolas se apresentam mais 

equilibradas do ponto de vista nutricional do que aquela fora da escola ou trazida de casa 

(MIKKELSEN, 2014). Apesar disso, existem escolares que optam pelo não consumo da 

merenda, uma problemática que perpassa por outras cidades brasileiras. 

Na compreensão do por que muitas crianças preferem levar seus próprios lanches 

para a escola, num estudo que trata da comensalidade com crianças dinamarquesas de 12 a 13 

anos de idade, os autores enfatizam a questão da sociabilidade que os lanches individuais 

geraram, visto que existiam trocas com base na solidariedade, simpatia e amizade, permitindo 

uma relação de parceria. As crianças levavam comidas embaladas de casa, preparadas pelos 

pais ou compradas nas adjacências das escolas (combinação do que as crianças gostavam e o 

que os pais julgavam mais adequado ao consumo) (ANDERSEN; HOLM; BAARTS, 2015).  

Cabe então refletir a respeito do por que as crianças brasileiras apresentam 

comportamentos semelhantes. Tem a escola momentos de interação social de modo a tornar o 

ato de merendar prazeroso? Na escola em que este estudo se desenvolveu foi observado que 

os escolares não apresentam um refeitório para fazer as refeições e as crianças acabam por 

merendar em sala de aula, ambiente tradicionalmente disposto em caráter formal, com 

cadeiras enfileiradas, o que dificulta momentos dialógicos na hora do lanche. 

Outro fator que pode justificar a não adesão é a “imposição”, sem margem de escolha 

para as crianças, como no estudo de Just e Price (2013) comparando escolas nas quais frutas 

ou legumes eram colocados automaticamente no prato das crianças, com outras escolas nas 

quais a criança apresentava a opção de escolher qual fruta ou vegetal colocaria no prato. Não 

houve diferenças em relação ao número de crianças que consumiam esses alimentos nas 

escolas, porém, naquelas cujo consumo era obrigatório, o percentual de porções desprezadas 

foi duas vezes maior. 

Na u.c.e seguinte a merendeira relata alguns alimentos que desagradam às crianças e 

que a escola procura variar o cardápio visando melhorar a aceitação. Tal cardápio é elaborado 

pela nutricionista, vinculada ao Programa Nacional de Alimentação do Escolar. 

 

“Não tem o cardápio? Aí, uma semana é uma coisa e uma semana é outra. Pronto, 

sopa de feijão eles não aceitam muito, sardinha que veio agora, o patê de sardinha, 

ele não aceitam, é variando, não é?” (Merendeira, khi2=4). 

 

Houve ainda relatos da existência de crianças que se deslocam para o portão da 

escola no qual um ambulante do lado externo vende alimentos industrializados. Problemática 
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semelhante foi encontrada no estudo de Fechine et al. (2015) com pais e professores de 

creches, o que foi visto pelos autores como competitivo e condutor de uma menor adesão à 

merenda escolar 

A nutricionista enxerga tal venda de alimentos como uma competição desleal, visto 

que a escola não possui poder de expulsar vendedores ambulantes e relata existir uma lei 

municipal que coíbe a venda destes alimentos.  

 

“então, acaba sendo uma competição desleal, de certa forma, não é? Essas pipocas, 

doces, essas baganas acabam sendo mais atrativos pra eles. (...) Às vezes, eu já vi 

que eles não querem a refeição principal, digamos assim, mas querem a fruta 

porque elas servem separado o lanche e a fruta, a sobremesa daquele lanche” 

(Nutricionista, khi2=4). 

 

A lei comentada por esta profissional é a de número 0245, de 16 de agosto de 2006, 

cujo artigo 4° contempla os produtos proibidos de comercialização, a saber: 

 

Salgadinhos, balas, chocolates, doces á base de goma, goma de mascar, pirulito, 

caramelo, refresco de pó industrializado, refrigerantes, qualquer alimento 

manipulado na escola ou em ambiente não credenciado para confecção de 

preparação alimentícia, bebidas alcoólicas, alimentos com mais de 03 (três) gramas 

de gordura em 100 (cem) kcal do produto, com mais de 160 (cento e sessenta) mg de 

sódio em 100 (cem) kcal do produto e alimentos que contenham corantes, 

conservantes ou antioxidante oficiais (observada a rotulagem nutricional disponível 

nas embalagens), alimentos sem rotulagem, composição nutricional e prazo de 

validade (NATAL, 2006, p.11) 

 

Apesar de positiva a existência da legislação, de nada adianta se não for colocada em 

prática. Além disso, ela se refere à comercialização dentro do ambiente escolar em 

lanchonetes, cantinas e similares, não adentrando no universo da comercialização na rua, na 

calçada da escola. 

Em âmbito nacional, a Portaria Interministerial n° 1010 (BRASIL, 2006b) restringe 

na escola a oferta e venda de com alto teor de gordura, gordura saturada, gordura trans, açúcar 

livre e sal. 

De modo positivo, todos os profissionais em nosso estudo vêm observando uma boa 

aceitação quanto às frutas introduzidas no cardápio, e, embora existam crianças que não 

aceitem, há aquelas que desejam repetir o consumo.  
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Estes achados em relação à aceitação das frutas, embora não possuam uma 

mensuração, contradizem o de outro estudo com 4.964 escolares de Santa Catarina, com idade 

entre 6 e 10 anos, no qual apenas 2,7% apresentavam consumo adequado de frutas e hortaliças 

e 26,6% não consumiam (COSTA; VANCONCELOS; CORSO, 2012). 

Geralmente o consumo de frutas e verduras na infância está abaixo do que 

recomendam as autoridades de saúde, refletindo-se na adolescência e continuando na vida 

adulta, sendo necessária, na melhoria deste quadro, a identificação dos determinantes do 

consumo e do não consumo, tais como as práticas parentais e fatores ambientais familiares os 

quais podem ser modificados a partir da introdução destes alimentos na merenda escolar 

(RAY et al., 2012). 

Relativo à aceitação de verduras, o mesmo não tem sido observado na escola 

contemplada nesta tese, pois costumam ser mascaradas na merenda ofertada, isto é, trituradas 

ou preparadas de maneira a que a criança não saiba que ali há verdura. A respeito disso, a 

professora polivalente relata ser este um hábito comum entre os pais na sociedade em geral, 

mas que é necessário trabalhar sobre a forma de preparar os alimentos, informando para as 

crianças que aquele alimento apresenta no seu conteúdo verduras e quais são elas, de modo a 

desmistificar a crença de que estas são de sabor ruim, a exemplo de miscelâneas de sucos de 

frutas e verduras. 

A existência do hábito de consumo de alimentos industrializados entre os estudantes 

ficou caracterizada como motivo de preocupação entre todos os profissionais os quais 

apontaram a necessidade de se fazer os escolares compreenderem que isto prejudicará suas 

saúdes. Na u.c.e seguinte, isto se torna mais evidente. 

 

“(...) de uma forma que ele comece a se conscientizar que essa alimentação não é 

tão saudável, que isso aí é realmente um lanche deles, salgadinho de pacote, 

confeito, essa pipoca que ele está sempre trazendo, não é?” (Professora polivalente, 

khi2=16). 

 

O grupo comentou que a temática alimentação saudável já vem sendo trabalhada em 

sala de aula, uma vez que os livros didáticos trazem conteúdos inerentes aos grupos 

alimentares e pirâmide alimentar. Assim, cada professor possui liberdade de conduzir o tema 

e alguns adotam metodologias diversificadas, a exemplo de seminários e oficinas. 

Fica demonstrada a preocupação dos profissionais com as consequências advindas do 

consumo de alimentos industrializados pelos escolares, sobretudo em relação ao sobrepeso, 
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mas também ao surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. Foi exposto ainda que 

havia consumo desses alimentos em concomitância com a merenda escolar, semelhante ao 

estudo de Cano, Pereira e Silva (2005) com crianças de 7 a 8 anos de escolas públicas e 

particulares. 

Mas como agir em situações como essas? Normatizar seria uma boa opção? 

A respeito de aumentar a adesão ao consumo de frutas e verduras, uma alternativa é a 

regulamentação da obrigatoriedade de na merenda existir diariamente esses alimentos, a 

exemplo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que determina que nas 

refeições escolares de cada três componentes alimentares existentes, ao menos um deve ser de 

frutas ou vegetais. Isto não necessariamente indicará aumento no consumo, pois pode existir 

crianças que desperdicem os alimentos, porém o estudo de Schwartz et al. (2015) revelou um 

aumento significativo no consumo de frutas entre escolares após a regulamentação. 

No caso brasileiro, no Rio de Janeiro em que foi proibida a comercialização de 

alimentos industrializados em cantinas escolares, as regras foram burladas pela aquisição 

destes alimentos nas imediações da escola, semelhantemente ao nosso estudo, e pela 

autorização dos pais ao consumo via bilhetes às escolas (DUTRA, 2015). 

Vê-se que frente a situações de consumo que não conduzam à promoção da saúde, 

para além de imposição de regras, dialogar com as crianças e os seus responsáveis a respeito 

de como o ato alimentar é visto e vivenciado pode ser condutor de medidas mais perspicazes, 

pois quando o outro se dá a conhecer, permite que as ações sejam traçadas com base na sua 

ótica em respeito ao seu modo de experienciar mundo. 

A classe 3 (24,04%) expressa mais fortemente a visão dos profissionais sobre a 

merenda escolar e de que os hábitos das crianças também são influenciados pela conduta dos 

pais. Os alimentos ofertados na escola apresentam elevado suporte calórico, sendo dito nesta 

classe que o lanche da escola é na verdade uma refeição a mais a qual favorece àqueles que 

possuem pouco acesso à alimentação, mas que não se torna tão interessante aos que já vêm 

alimentados de casa. Apesar disso, a merenda é elogiada quanto a sua boa palatabilidade, 

aceitação por grande parcela do corpo escolar e escolha dos alimentos, em sua maioria, não 

industrializados. 

 

“Eu percebo que aqui, em relação à outra escola que eu trabalho, essa questão da 

alimentação na escola é muito maior, eles trazem muito menos o lanche de casa, 

eles aceitam, às vezes eles trazem lanche, levam de volta e comem o lanche da 

escola, repete” (professora de informática, khi2 = 26). 
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Houve relatos também em relação aos hábitos familiares, em que se a criança não 

possui o hábito de consumir determinados alimentos, consequentemente os rejeitará quando 

estiverem presente na merenda. Foram ressaltadas ainda algumas posturas inadequadas dos 

pais ao permitirem que as crianças comprem lanches julgados não saudáveis e levem para a 

escola, como ilustrado na u.c.e a seguir: 

 

“Eu acho que no caso desses que trazem é porque já têm uma condição um 

pouquinho melhor, a gente percebe, não é? Financeira. Aí já fez várias refeições 

normais em casa, aí o pai tem uma condição e quando sai, leva, dá o biscoito 

recheado. Talvez seja o caso de fazer um trabalho, às vezes pra educar”. (educador 

físico, khi2=16). 

 

O papel dos pais em relação a estimular o consumo de alimentos promotores de 

saúde é de suma importância para a formação de hábitos nas crianças. Isto torna necessário o 

trabalho da escola com os responsáveis pelas mesmas de modo a perceber a dinâmica social 

da criança com a família e os fatores que possam estar interferindo na oferta e consumo dos 

alimentos. Na Finlândia, por exemplo, 70 a 90% das crianças em fase escolar consomem o 

almoço servido nas escolas, mas há escolares que pulam essa refeição ou não a consome no 

todo, o que está associado a menor escolaridade dos pais e estilos de vida pouco saudáveis 

como fumar e consumir bebidas alcóolicas (RAULIO; ROOS; PRÄTTÄLÄ, 2010). 

Foi relatado ainda que as crianças e os pais apresentam conhecimento em relação ao 

que é saudável ou não, mas que por questões de praticidade, substituem, por exemplo, o café 

da manhã por pastel e refrigerante vendidos em lanchonetes. 

Muito relataram a não necessidade de o escolar trazer lanche de casa, contudo ao 

longo da discussão no grupo focal, se atentaram para a não obrigatoriedade de tanta rigidez e 

que seria de bom senso a criança trazer seu lanche, preferencialmente saudável, quando não se 

agradasse do cardápio previamente divulgado na escola, mas de modo a que os escolares 

compreendessem que podem consumir alimentos ultraprocessados de modo esporádico. 

Hábitos semelhantes de pais trazendo para escola alimentos prontos para consumo de 

casa (embalados) e alimentos comprados na rua ou ainda fornecendo dinheiro para a criança 

comprar seu lanche, sobretudo quando ela não toma o café da manhã em casa, foi relatado por 

Pehlker et al. (2015) na Guatemala, adentrado na questão de falta de tempo ou outras 

prioridades dos pais. De 48 crianças (7 a 12 anos de idade), todas elas com acesso à refeição 
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gratuita da escola, cerca de 50% relataram trazer comida de casa ou de fora da escola. Destes, 

50% alunos disseram que também traziam dinheiro para gastar diariamente em cantinas 

dentro da escola.  

Para além das práticas parentais influenciando os filhos, cabe uma reflexão inversa. 

Se nas sociedades industriais do passado até a década de 1960, a família era caracterizada 

como uma unidade totalizadora, estando os adultos a serviço das crianças, paulatinamente este 

modelo foi se transformando em individualizante, em respeito às identidades de cada um, sob 

a gerência/autoridade dos pais, sobretudo na Europa e América do Norte. Em países latino-

americanos, como o Brasil, cujos contrastes sociais são mais acentuados, conduziu-se a 

coexistência de antigos ideais, valorizando a tradição, e novos ideais de identidade, 

dessacralizando a autoridade dos pais e convertendo a criança em um ser dotado de 

subjetividade com o qual é necessário se negociar, visto que a família sai da perspectiva de 

unidade de consumo para tornar-se a união de indivíduos consumidores, na qual crianças 

influenciam nas compras e muitas vezes passam por um processo de emancipação quando, 

por exemplo, recebem mesadas (DUTRA, 2015). 

Então, é mister considerar que não basta orientar os pais ou transmitir conteúdos para 

os escolares. Em processos educativos na sociedade contemporânea, a criança cada vez mais 

passa a sair da invisibilidade para protagonizar o autocuidado, sob a tutela dos 

pais/responsáveis em que a autoridade deve continuar, visto que a criança ainda se encontra 

em processo de formação de identidade e de maturidade. Porém, o autoritarismo deve sair de 

cena, deixando as condutas de serem impostas para que a criança compreenda os porquês de 

determinadas condutas alimentares não serem as mais adequadas do ponto de vista da 

manutenção da saúde. 

 

5.1.2 Atividade física na escola 

 

A classe dois apresentou seu discurso em torno da atividade física na escola, cuja 

temática estava presente nas questões norteadoras da entrevista, mostrando-se mais 

significativa para o educador físico (estiveram aqui 33% de sua fala). Foi relatado um 

diferencial entre as crianças de bairros periféricos e de bairros mais elitizados, estas últimas 

tendendo ao sedentarismo porque as tecnologias lhes estão mais disponíveis. 

Volvendo o olhar para o acesso às novas tecnologias pelas crianças da escola, foi dito 

que existe receio de isto conduzir ao sedentarismo, por já ser observado para alguns e se 

vislumbrar a expansão para outros no futuro. Os professores têm enfrentado problemas em 
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relação ao uso de aparelhos de celular em sala de aula. Ainda assim as crianças preferem 

atividades envolvendo a movimentação corporal, como mostrado adiante. O desenvolvimento 

tecnológico foi visto como algo sem volta e que precisa ser trabalhado em favor de hábitos 

saudáveis. 

 

“A gente pede pra não trazer (o celular) porque interfere nas aulas (...) é uma 

confusão generalizada, mas eu ainda percebo assim, se você disser, vamos para ali 

jogar, pra fazer alguma atividade física, eles ainda preferem” (pedagoga, khi2=21). 

 

Existe preocupação a respeito do uso excessivo de tecnologias por crianças, em 

detrimento das brincadeiras clássicas, levando ao isolamento social e ao sedentarismo o qual 

se associa à obesidade e ao desenvolvimento de doenças a ela relacionadas. Por outro lado, 

crianças que se utilizam de tecnologias de modo correto tendem a ser mais inteligentes. 

Assim, pode ser um fator contribuinte para o aprendizado, despertando a curiosidade e hábitos 

de leitura (PAIVA; COSTA, 2015), razão que pode justificar os profissionais entrevistados as 

verem como caminho sem volta. 

Salienta-se também a questão da violência interferente na continuidade da cultura de 

brincadeiras de ruas entre as crianças, por receio dos pais. A redução de espaços para brincar 

ao ar livre está associada ao sedentarismo e a mudança de hábitos alimentares, expressos em 

problemas de saúde na infância (BENTO, 2015). 

Essa questão adentra no contraditório da domesticação das crianças trazido por 

Bichara et al. (2011) em que os pais coíbem os filhos de brincar em espaços externos, mas 

costumam exemplificar como as suas infâncias eram livres, visto que apesar de julgarem os 

espaços públicos inseguros, principalmente nos centros urbanos, acreditam que espaços 

abertos podem proporcionar um melhor desenvolvimento. Os autores citam que as crianças de 

bairros mais periféricos, a despeito de conviverem em ambientes muitas vezes violentos, 

possuem maior liberdade para brincar fora, em ambientes que não foram planejados por 

adultos (e.g., parques e playgrounds) e que por esta razão, estão relacionados ao sentimento 

de pertencimento da criança para com aquele território.  

Na oferta de atividade física a estrutura da escola foi criticada devido a não 

existência de espaços físicos suficientes. Os educadores físicos costumam dividir a quadra 

que, segundo o educador físico entrevistado, já é 1/3 do tamanho de uma quadra normal para 

ofertar as aulas, culminando ainda no uso de uma parte do terreno da escola sem calçamento 

para que as crianças joguem bola.  
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Problemática semelhante de deficiência dos espaços físicos para a prática de 

atividade física foi encontrada no estudo de Hayati Adilin et al. (2015) em escolas da Malásia.  

John et al. (2016) destacam o papel da escola na prevenção da obesidade infantil, 

oferecendo oportunidades para os alunos aprenderem e propagandearem alimentos saudáveis 

e para o estímulo à prática de atividade física, devendo para tal fornecer um ambiente 

estruturado que apoie a manutenção do balanço energético e do peso e hábitos de vida 

saudáveis. 

É válido salientar que ao se abordar o alimento saudável, tanto aqueles que foram 

entrevistados neste estudo, quanto os autores de artigos pesquisados, limitam-se a dimensão 

nutricional do alimento, considerando os benefícios biológicos para o corpo, não adentrando 

no aspecto psicológico do consumo alimentar para classificá-lo em saudável ou não saudável. 

Segundo a Portaria Interministerial n° 1010 de 2006, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais trazem que concepções sobre o que é saúde o que é ser saudável devem estar 

presentes no ambiente escolar perpassando todas as áreas de estudo. Acresce-se a isto que 

para além da questão nutricional, a alimentação é um ato social inserido em um contexto 

cultural, sendo, portanto, um desafio incorporar o tema da alimentação e nutrição no contexto 

escolar, com ênfase na alimentação saudável e na promoção da saúde o que deve possuir 

como um dos eixos as ações de educação alimentar e nutricional em respeito aos hábitos 

alimentares e o monitoramento da situação nutricional dos escolares (BRASIL, 2006b). 

Sobre a atividade física, no ato de brincar a criança se exercita, o que favorece na 

manutenção da saúde, incluindo o desenvolvimento psicomotor. Todavia, é importante 

desmistificar a crença de que praticar educação física automaticamente promove saúde e 

previne doenças, na visão clássica de que saúde significa ausência de doenças. São inegáveis 

os benefícios da atividade física para o corpo biológico, mas é necessário conduzir a um 

conceito ampliado de saúde com as práticas corporais inseridas nas questões sociais dos 

alunos (ALMEIDA; OLIVEIRA; BRACHT, 2016). Parte daí a necessidade de se perpetuar 

jogos e brincadeiras como visto na escola por nós entrevistada, visto que ao brincar a criança 

imita o adulto, expressando suas relações sociais e utilizando o imaginário para dar soluções 

criativas aos seus problemas.  

 

“Os conteúdos da educação física que são os elementos da cultura popular são os 

jogos e brincadeiras, as lutas, a ginástica, a dança, o conhecimento sobre o corpo. 

Então a gente tenta ao longo do ano abranger um pouquinho de cada coisa” 

(educador físico, khi2=17). 
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A respeito dos tipos de atividade preferidas das crianças foi relatado que gostam de 

correr, subir em árvores, brincar com bola, brincar de tica e para tal buscam utilizar todos os 

espaços existentes na escola. Além disso, jogos e brincadeiras são trabalhados durante a 

atividade física e os esportes são ofertados apenas aos alunos participantes do Programa Mais 

Educação ou de Projetos de Organizações Não Governamentais. Salienta-se que em 2016 o 

Mais Educação foi transformado em Novo Programa Mais Educação, incluindo atividades de 

esporte e lazer como objetivo, mas que ainda não foram implantadas. 

Jogos e brincadeiras são conhecidos por seu caráter lúdico, conduzindo a criança a 

interagir com o mundo e com o outro, expressando o que vive no campo real ou simbólico, 

sob a influência de querer descobrir ou aprender algo novo (PAIXÃO, 2015). 

O grupo de profissionais entrevistados enxerga a conduta de adotar os jogos e 

brincadeiras de maneira positiva, quando comparado com escolas da rede privada que 

costumam ofertar mais os esportes, por serem mais lucrativos, prejudicando esse momento 

interacional que os jogos e brincadeiras permitem com maior fluidez. 

 

5.1.3 Educar para além de conteúdos técnicos 

 

Na classe quatro, com as formas reduzidas significativas sendo coloc+, informac+, 

form+, pratic+, prepar+, momento, trabalh+ (Figura 5) se destaca o papel dos professores na 

formação dos alunos em que a informação ultrapassa os conteúdos técnicos, visto que os 

materiais didáticos apresentam conteúdos abrangentes sobre diversos temas, a exemplo de 

saúde, trânsito e drogas, os quais são apresentados em momentos específicos, quando “o livro 

pede”, não conduzindo a uma prática efetiva entre os escolares. 

Existiram relatos de trabalhos realizados na escola sobre alimentação e saúde, tais 

como experimentação de alimentos, preparo de receitas com as crianças e palestras com os 

pais, todos em momentos pontuais, não existindo uma sistematização de atividades 

continuadas de modo a que os pais também deem continuidade com os filhos, como visto na 

u.c.e adiante. 

 

“Então a gente faz esse trabalho na escola, mas o pai não tá dando continuidade, 

não entende ainda a importância” (pedagoga, khi2=8). 
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A pedagoga ainda desabafa pelo atual papel do professor, que vai além de conteúdos 

teóricos, com o entendimento pelo Ministério da Educação como educador para a vida, 

exercendo, muitas vezes, a função que os pais não têm praticado em relação à conduta ética e 

moral. Apesar disso, ela e os demais membros do grupo, reconhecem a importância dos 

professores como fomentadores de hábitos saudáveis para as crianças. 

 

“Eles colocam tudo, antes era só pra ensinar, hoje você tem que além de educar, 

vários aspectos, então é sobrecarga mesmo. Com relação ao posto daqui do bairro, 

a gente já tem uma parceria, já faz algum tempo” (pedagoga, khi2=10). 

 

De fato, os Parâmetros Curriculares Nacionais que orientam sobre os conteúdos que 

os alunos devem adquirir do ensino fundamental ao ensino médio contemplam desde as 

disciplinas clássicas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, 

Artes, Educação Física e Língua Estrangeira) até temas transversais (Ética, Meio Ambiente, 

Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação sexual, Trabalho e consumo), nos quais a alimentação 

e nutrição surgem no tema saúde (BRASIL, 1997).  

É justificável que os professores se sintam sobrecarregados, sobretudo porque o 

ensino no Brasil costuma ocorrer de modo desarticulado, com cada profissional trabalhando a 

sua expertise, do ensino fundamental à graduação. Parcerias entre as escolas, serviços 

relacionados às temáticas e universidades poderiam facilitar o processo de 

ensino/aprendizagem, posto que o saber de cada um de modo articulado facilita as práticas 

pedagógicas e tende a equacionar as reponsabilidades de maneira que os “pesos” sejam 

distribuídos para todos. 

Nas u.c.e a seguir, a professora polivalente reforça a questão da necessidade de um 

trabalho permanente na escola para que temas específicos, que sirvam para a melhoria da 

qualidade de vida dos alunos, sejam conduzidos de forma contínua, sugerindo a criação de 

oficinas. 

 

“É realmente muito interessante essa forma da prática, mas a meu ver a gente não 

pode trabalhar a prática somente uma vez, a gente tem que fazer com que ela se 

torne uma coisa constante na escola” (professora polivalente, khi2=8). 

 

“(...) estar criando uma oficina com a escola todinha pelo menos assim, uma vez no 

mês ou de dois em dois meses, pegando aquele tema que a gente acha que é 
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importante, que é interessante e que tem que ser trabalhado, seja a alimentação, 

seja as drogas” (professora polivalente, khi2=6). 

 

Os conhecimentos sobre alimentação e nutrição na escola são importantes, pois 

visam a uma mudança de comportamento para a tomada de decisão, de modo crítico e 

autônomo e, assim, a melhoria da qualidade de vida. Para muitas pessoas é o único ambiente 

em que se há acesso ao saber científico, tendo o professor como mediador deste processo 

(MACHADO; CARVALHO, 2015). 

Mas como ensinar algo sem o domínio técnico-científico para tal? Embora as 

temáticas sejam trabalhadas em caráter elementar, é necessário dotar os professores dos 

saberes necessários para desenvolvê-las. Não se pode ensinar alhos quando se sabe de 

bugalhos. Assim, não somente os professores devem ter compromisso com o ensino na escola. 

Esta deve ser um espaço aberto e utilizado por profissionais de outras profissões de modo a 

enriquecer a formação, o que requer incentivo governamental a fim de fomentar essa 

interlocução. 

A escola enquanto espaço para realização da educação em saúde é profícua, visto que 

as pessoas costumam identificá-la como ambiente de ensino/aprendizado no qual é possível 

reunir um número maior de pessoas. Para tal, os educadores do corpo escolar necessitam de 

trabalhar em caráter intersetorial, interdisciplinar e transdisciplinar, requerendo que os 

profissionais da área da saúde os apoiem e tracem estratégias de ação em conjunto, sobretudo 

aqueles da Estratégia Saúde da Família, pois estão inseridos nos territórios nos quais as 

escolas se circunscrevem e, por isso, conhecem o perfil epidemiológico da população.  

O PSE dantes citado se insere nesse perfil, porém os profissionais da escola 

relataram que o programa está mais relacionado às ações de coleta de dados, atualização de 

vacinas e encaminhamentos para atendimentos na Unidade Básica de Saúde, sem um retorno 

para práticas de educação sistematizada. 

 

5.2 ENTREVISTA 2 COM OS PROFISSIONAIS: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL COM CRIANÇAS VIABILIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – ETAPA 

1 

 

O segundo encontro de grupo focal com os profissionais da escola ocorreu no dia 

28/08/2014 e teve duração de 42 minutos, com participação de sete pessoas (Educador Físico, 

Merendeira, Professor de Informática, Professora Polivalente, Nutricionista, Pedagoga e 
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Coordenadora Pedagógica), resultando em um corpus analisado pelo Alceste com 5738 

formas, das quais 1287 eram diferentes. O aproveitamento do material foi de 85%, com 

frequência média de formas de quatro vezes, distribuídas em 142 u.c.e e quatro classes. 

Antes de iniciada a sessão, a maioria dos profissionais relatou que apresentaria 

dificuldades em discorrer a respeito de jogos de computador, por não se tratar de algo que 

tivesse feito parte de suas vivências na infância ou no período atual. 

 No dendrograma pode ser vista uma proximidade maior da classe 1 com a 

classe 4, relacionada a estruturação do jogo e da classe 2  com a classe 3 (Figura 6), 

expressando como se desenvolveria a jogabilidade, com ênfase para o jogo por fases. 

 

Figura 6: Dendrograma do corpus 2 profissionais. Natal, RN, agosto de 2014. 

 

 

Fonte: A autora, 2014. 
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5.2.1 Pensando no jogo para o público-alvo 

 

A classe 1 representou 15,70% do material e foi mais significativa, em relação às 

formas reduzidas, para a nutricionista (67% de sua fala), embora o programa não tenha 

revelado nenhuma u.c.e para a mesma. As palavras mais significantes em suas raízes (Figura 

6) foram: Mud+, Cois+, Fase+, Pens+, Entr+, Cenário. Aqui fica exposto o que os 

profissionais pensam ser interessante em um jogo para as crianças, levando em conta a fase de 

desenvolvimento cognitivo e a identificação das mesmas para com o ambiente (cenário). 

Durante a sessão, os participantes expõem claramente que será uma tarefa difícil 

atingir a faixa etária de 7 a 10 anos, devido às diferenças de desenvolvimento quanto à 

motricidade (habilidade em manusear o computador) e ao nível de leitura menor, sobretudo, 

entre os escolares com sete anos.  Desse modo, fazem inicialmente, sugestões de como 

desenvolver o jogo, separadamente, conforme faixa etária, a exemplo da u.c.e adiante, em que 

a coordenadora pedagógica relata que a maioria das crianças menores ainda não sabe ler e 

sugere um jogo de completar palavras.  

 

“apesar de passarem por uma pré-escola, a maioria chega aqui sem conhecer as 

letrinhas, sem escrever o nome, completar palavrinhas, no caso do segundo e 

terceiro ano, e faltando uma letrinha você pode estar completando, botando ele pra 

completar” (coordenadora pedagógica, khi2=14). 

 

Percebe-se até aqui o desejo dos professores em se criar um jogo que seja um aliado 

na educação formal dos alunos, de maneira a que as crianças desenvolvam/aperfeiçoem 

competências e habilidades objetos de aprendizagem da escola, porém, com olhar ainda 

tradicional no qual as crianças são fragmentadas por faixas de idade, não se vislumbrando 

alternativas de se desenvolver materiais que possam abarcar diferentes idades e em respeito às 

diferenças de habilidade e cognição de cada um. 

Considerando a cognição, os games na perspectiva construtivista podem se adequar 

às necessidades individuais dos jogadores partindo de um ambiente narrativo-visual e 

contribuindo na aprendizagem, visto que só se avança no mesmo quando esta ocorre. Além 

disso, permite ao jogador a adoção de novas identidades, permitindo-o experimentar o 

conteúdo e o contexto, tomando decisões livremente a partir da definição de metas, cuja 

experiência do jogador se dará pelo contexto social inserido, sob a mediação do professor, em 
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oposição ao ensino positivista normalmente presente nas escolas (EGUIA-GOMEZ; 

CONTRERAS-ESPINOSA; SOLANO-ALBAJES, 2012). 

Indagado se era pertinente a introdução de palavras no jogo, parte do grupo disse que 

sim e outra que não, porque os menores poderiam ter dificuldades, mas ao fim, em consenso, 

foram propondo formas de o jogo conter informações com palavras e sempre com Figuras 

associadas, em discordância da u.c.e adiante, em que a professora polivalente foi a única a 

sugerir um jogo somente com textos para as crianças maiores. Apesar disso, ela propôs uma 

ideia julgada interessante por todos do grupo em relação à presença de uma personagem que, 

de forma dinâmica, corresse em busca de alimentos saudáveis. Todos sugeriram que este 

correr não poderia ser tão veloz para os menores, além de manter o jogo para a faixa dos oito 

aos dez anos. 

 

“no nosso caso, não seriam as vitaminas, mas assim, colocando os alimentos, não 

é? No caso, se for primeiro e segundo ano, a gente poderia colocar a imagem e a 

palavra em baixo e quando fosse para quarto e quinto ano, colocar somente a 

palavra, feijão, maçã, arroz e quanto mais ele vai correndo, mais ele vai 

pegando”. (professora polivalente, khi2=14). 

 

A professora de informática sugere então a introdução de perguntas-chave entre uma 

fase e outra, de modo a testar se houve aprendizado e, em caso positivo, avançar para a etapa 

subsequente, proporcionando, assim, um feedback ao jogador. Sugere ainda que ao vencerem 

o jogo, as crianças recebam uma espécie de título porque, segundo todos os profissionais, as 

mesmas se sentem felizes ao se destacarem por algum motivo. 

 

“Pode ter no final, entre cada nível, algumas perguntas, poucas, não é? Algumas 

perguntas-chave. Aí, conseguiu responder duas, sei lá, ele já possa avançar”. (khi 2 

= 13, professora de informática). 

 

“(...) um monitor daquele jogo na sala, eles gostam muito quando eles são 

introduzidos como se fosse uma função especial. Tem assim: recordista. Aí você 

coloca o seu nome” (khi2=21, professora de informática). 

 

Durante o encontro foi ainda colocada a questão da dificuldade de uso de 

computadores na escola, pelo fato de o laboratório ser pequeno e de não dispor de caixa de 

som. Além disso, o uso do laboratório de informática já é racionado entre todos, de maneira 



90 

 

que mesmo alunos de uma mesma turma não cabem dentro dele, isto é, enquanto a metade 

está em aula de informática a outra metade está na educação física. Aqui, a professora propõe 

o uso de tablet para as crianças, tanto pela economia de espaços físicos, quanto pelo fato de as 

crianças na sociedade atual apresentarem facilidade em manusear este tipo de aparelho. 

 

“porque tablet é muito fácil de manusear, talvez fosse até mais fácil que o 

computador” (professora polivalente, khi2=13). 

 

Embora o tablet para as crianças envolvidas na pesquisa esteja em terceiro lugar 

quanto aos instrumentos mais utilizados (vide subtópico 5.3.1), é um dispositivo viável, visto 

que a tela maior facilita a visualização de objetos, bem como a leitura de textos. Sua venda 

vem se expandindo e o seu uso vem sendo incentivado pelo Ministério da Educação e Cultura 

do Brasil, mediante a distribuição nas escolas (SILVA et al., 2012). 

Avançando na temática, com 18,18% do corpus, a classe 4 (Figura 6) apresentou os 

radicais significativos: Supermercado, Fal+, Cas+, Form+, Ela (a criança). A classe expressa a 

preocupação dos profissionais em se elaborar um jogo com vários cenários que agradem às 

crianças e, com ênfase no âmbito do pertencimento cultural delas. Cada cenário representaria 

uma fase, sendo a questão das fases explanadas melhor nas classes 2 e 3. 

 

“porque tem vários ambientes, acho que foi #### quem falou no supermercado. Aí 

teria aquele cenário de supermercado, aí na casa” (professora de informática, khi 2 

= 17). 

 

“(...) se a gente quer que a criança aprenda, o interesse é esse, de estar na 

comunidade dele, no bairro dele, no ambiente que ele pode estar criando que 

seriam as casas” (coordenadora pedagógica, khi2=8). 

 

A professora polivalente, retomando a questão da presença de uma personagem 

correndo, enfatiza a importância da prática da atividade física para ser trabalhada no jogo, 

abrindo caminho para a discussão do tema entre os demais presentes. 

 

“(...) eu falei da questão da corrida, ele correndo e faz nova coisa, porque lembrei 

do encontro passado, da atividade física, associar à alimentação saudável. Então 

ele ia reconhecer, ia estar fazendo atividade física” (professora polivalente, 

khi2=6). 
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Ao serem questionados se outros conteúdos poderiam ser abordados no jogo, se 

mostrou como significativa a u.c.e relatada pela professora de informática a respeito de 

hábitos de higiene. Os demais membros também concordaram com a introdução dessa 

temática por estar atrelada à alimentação. 

 

“Eu ia falar exatamente isso, hábitos de higiene. Se foi para a mesa sem lavar a 

mão, volta para o início do jogo, uma coisa assim, não é? Aí, inclusive fosse tomar 

café, tem que lavar a mão, escovar os dentes. Se não foi, volta para o início do 

jogo” (professora de informática, khi 2 = 10). 

 

5.2.2 O jogo e suas fases 

 

A classe 2 revelou-se com 26,45% a partir das formas: Cardápio, Mont+, Aprend+, 

Aliment+, Atividade física e Alimentos (Figura 6), sendo mais significativa para a 

coordenadora pedagógica (41% de sua fala). Enfatiza a questão da presença de fases, se 

desencadeando em modo crescente de dificuldade para que o jogo se adapte às diferentes 

idades. Sugeriu-se ainda um jogo contendo um cardápio para a criança montar, conforme 

julgasse ser saudável ou conforme o seu consumo. 

 

“Então, é por isso que a gente tem que pensar muito nessa questão de ter fases ou 

níveis porque a gente vai adaptando, o professor vai adaptando aquele grupo, até 

mesmo numa turma só, dependo do nível que os alunos estejam” (professora de 

informática, khi 2 = 10). 

 

A coordenadora pedagógica indica montar o cardápio segundo realidade vivenciada 

pela criança, destacando a problemática relatada no primeiro encontro de falta de acesso à 

alimentação por uma parte dos escolares. 

 

“(...) dentro da realidade deles porque a gente viu naquele dia que eles não têm 

muitas condições, mas que ele pudesse pelo menos estar montando, aprendendo a 

variedade de alimentos que tem, ou o que é que eu posso fazer” (coordenadora 

pedagógica, khi2=12). 

 

A proposta de o jogo conter um cardápio para a criança montar partiu do pressuposto 

de que elas já detêm algum conhecimento, visto que, conforme relatado no corpus sobre 
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alimentação, os livros didáticos abordam a temática. A mesma propõe, ainda, atrelar os não 

acertos na elaboração dos cardápios à prática de alguma atividade física pela personagem. 

 

“Então assim, se, por exemplo, ele montasse um cardápio, aí nesse cardápio fosse 

reprovado, vamos dizer assim que não estava dentro do que deveria ser, aí já que 

ele comeu demais alguma coisa, ele tinha que fazer uma atividade física dentro do 

jogo” (professora de informática, khi 2 = 17). 

 

A respeito da problemática de os computadores da escola não possuírem caixas de 

som e este estudo propor inicialmente a utilização dos computadores da escola, os 

profissionais sugeriram criar formas alternativas de chamar a atenção da criança, como mostra 

as seguintes u.c.e, propondo ainda que para as crianças maiores, as personagens fossem 

avatares, de modo a que elas possam escolher as características físicas. 

 

“Aí, como ela disse, conseguiu, parabéns, legal, fazer aquela festinha porque elas 

gostam quando saem aquelas coisinhas, eles adoram. A gente tem que lembra que o 

jogo está pra os dez, onze anos que a gente está pensando num jogo pra eles. O 

mais interessante é o avatar como ela disse com a Figura ou imagem” 

(coordenadora pedagógica, khi2=9). 

 

“E depois que ele termina o próprio sistema do jogo diz, não, isso aqui não está 

legal por isso, isso e isso e vai, começa a trabalhar as partes” (coordenadora 

pedagógica, khi2=6). 

 

Nas u.c.e anteriores é visto que os profissionais esperam que o jogo elaborado traga 

desafios aos escolares, apontando acertos e erros, ao mesmo tempo em que possuam 

recompensas para estimular a continuidade do jogar.  Esses requisitos aproximam-se do 

conceito de gamificação, isto é, jogos de ensino/aprendizagem que visam ao desenvolvimento 

de uma habilidade a partir da motivação, podendo permitir que o estudante cometa erros os 

quais não seriam bem tolerados na educação tradicional, além de promover competições e 

colaborações com os demais estudantes (OGAWA et al., 2015). 

É válido ressaltar que o desafio é fator preponderante para que um jogador persista 

no jogo e, quando dominado, passa a não acrescentar nada à cognição e o jogo tende a ser 

relegado. Assim, para manter o interesse do jogador, o problema deve ser complexo, mas 

passível de construção de uma solução (PAULA; VALENTE, 2015). 
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A classe três esteve mais significativa para a professora de informática (55% de seus 

comentários) e apresentou o percentual mais elevado (39,67%), com as palavras significativas 

sendo: Nível, Quarto, Quinto ano, Palavr+, Aparec+, Aluno+, Alfabetização, Gostam muito. 

Volta-se, portanto, para as crianças maiores, com idades entre nove e dez anos, além de dar 

continuidade a proposta do jogo por fases, com cenários diversificados para manter a criança 

interessada durante todas as etapas. 

 

“A criança dessa idade eu acho interessante que tanto chamam mais a atenção 

jogos sequenciais, de sequência lógica, dos pequenos quebra-cabeça também. (...) 

Agora tem que ver que nesse jogo do #### a criança tem que estar diariamente com 

ele e no caso daqui a criança não vai ficar, não é, diariamente?” (coordenadora 

pedagógica, khi2=29). 

 

Ficou sugerido que seria interessante um jogo no qual existisse ganho de peso, em 

caso de excesso de alimentação, e a substituição de um elixir utilizado em um jogo comentado 

na u.c.e anterior (nome omitido pelo símbolo de jogo da velha) pela prática de alguma 

atividade física. Houve a proposta de que o ganho de peso poderia ser substituído por um 

ritmo de jogo mais lento, visto que não necessariamente o sobrepeso/obesidade está atrelado 

somente aos hábitos alimentares: 

 

“Eu acho que esse jogo vai mudando, esse ambiente vai mudando, esse ritmo do 

jogo vai mudando, tem hora que dependendo, quando ele está comendo demais e 

não está fazendo, vai ficando lento, mas aí ele percebe que precisa gastar a energia 

dele” (coordenadora pedagógica, khi2=12). 

 

A necessidade de variar opções para as crianças reflete a influência que as 

tecnologias exercem sobre o docente de diversificar recursos em busca de uma maior 

atratividade para o público infanto-juvenil, combinando imagens, sons e interatividade 

(ÁVILA et al., 2014). Os professores, na maioria imigrantes digitais (ainda se adaptando às 

tecnologias existentes) e vistos como parceiros na construção do conhecimento, buscam 

reestruturar seus métodos para adaptá-los aos nativos digitais que cresceram em volta de 

aparatos tecnológicos, gostam de processos paralelos e multitarefas, procuram a diversão e 

estão acostumados a receber informações de maneira muito rápida (SILVA et al., 2012). 

Pelo exposto nas falas fica patente que os profissionais direcionaram os seus 

pensamentos a respeito de como seria o jogo conforme julgavam o que estava mais adequado 
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para as crianças. Apesar disto, segundo Aranha (2006), o desenvolvimento de um jogo 

eletrônico deve sair da perspectiva da emissão/recepção para dar vez a trocas argumentativas, 

reflexivas e interativas, motivando o jogador, tendo-se o cuidado de não torná-lo um 

reprodutor de técnicas de ensino já fixadas no ambiente educacional, a exemplo de aula 

tradicional apenas falada e aula tradicional com o uso de datashow, como ilusão de que a 

tecnologia estaria em benefício do educando, tida como "fachada high-tech” pelo autor.  

Um videogame na perspectiva do exercício e prática, mediante seguir tarefas e obter 

recompensas leva a um desperdício de sua potencialidade de incentivar e conduz à 

memorização de informações, correndo-se o risco de a informação ser recebida, mas não 

compreendida, quando deveria trabalhar com desafios que culminem em diversão (produto da 

interação do jogador com o sistema, ou componentes que compõem o jogo a partir das 

dificuldades que ele propõe e a solução para elas) em que tentativa e erro são permitidos e, 

assim, analisar as decisões e resultados obtidos (PAULA; VALENTE, 2015), como os 

entrevistados mencionaram. 

Nesta direção, o jogo pode permitir ao jogador a liberdade de escolher seus 

caminhos, esclarecendo-se que para Merleau-Ponty (2011) não é a motivação quem pesa na 

decisão e, sim, a decisão que lhe empresta força, visto que se são os motivos que inclinam o 

sujeito para uma para o agir, então ali não há liberdade. A liberdade para o autor envolve o 

outrem, isto é, as trocas entre o sujeito e o mundo, não existindo determinismo e escolha 

absoluta, pois o sujeito se insere em um mundo que nunca está totalmente constituído, mas 

que o influencia, num encontro entre exterior e interior, existindo liberdade total quando o 

indivíduo dá significação às suas motivações, permitindo uma comunicação com o mundo. 

Assim, embora se possa criar um jogo eletrônico no qual exista motivação para os escolares 

jogaram, é a liberdade de cada um deles quem determinará possíveis direcionamentos para 

suas vidas. 

Neste subtópico foi percebida a abertura por todos os profissionais em relação ao uso 

de um software educacional para promover a saúde com visão da tecnologia como uma rica 

ferramenta para apoiar o aprendizado, trazendo respostas às novas necessidades educacionais 

do aluno que, se no passado respondia às metodologias outrora adotadas, hoje requer que 

novas propostas que atrelem tecnologias se façam presentes, visto que esta geração já se 

caracteriza como a de nativos digitais, o que significa que por já nascerem cercados de 

aparatos tecnológicos, os têm como elementos comuns do cotidiano. 
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5.3 ENTREVISTAS COM OS ESCOLARES – ETAPA 1 

 

Foram obtidos assentimento e autorização dos responsáveis por 37 crianças, das 

quais uma comunicou desistência e cinco faltaram tanto no primeiro quanto no segundo 

encontro de grupo focal. Haja vista que este estudo se propôs a aplicar o design participativo, 

a falta destas crianças nestes encontros foi entendida como prejuízo na integração com a 

prototipagem em papel e tais escolares foram excluídos da pesquisa. Assim, o grupo final de 

escolares nos grupos focais consistiu de 31 participantes, com média de idade de 8,9 anos 

(uma criança com sete anos, nove com oito anos, dezessete com nove anos e sete com dez 

anos).  

 

5.3.1 Perfil do uso de aparelhos eletrônicos – Etapa 1 

 

Para o grupo dos 36 escolares que responderam ao questionário sobre uso de 

aparelhos eletrônicos, a média de idade de início do uso de aparelhos foi de 6,7 anos, 

indicando que é recente para essas crianças o uso de tecnologias digitais, salientando-se que a 

pergunta incidiu sobre celular, computador e outros de natureza similar. Apesar disto, o uso 

desses aparelhos é intenso, visto que apenas 8,8% o fazem raramente, 44,1% semanalmente e 

47,1% diariamente. 

Quanto aos aparelhos mais utilizados em primeiro lugar surgiu o celular, seguido de 

computador de mesa e em terceiro lugar notebook e tablet (Figura 7). A principal razão para 

usar tais aparelhos foi jogar (Figura 8). Salienta-se que as crianças podiam marcar mais de 

uma opção.  

 

Figura 7 - Aparelhos eletrônicos frequentemente utilizados pelas crianças da escola 1. Natal/RN, setembro de 

2014. 

 

Fonte: A autora, 2014. 
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Figura 8 - Finalidade de uso de aparelhos eletrônicos pelas crianças da escola 1. Natal/RN, setembro de 2014. 

 

Fonte: A autora, 2014.  

 

Quanto às habilidades com o computador (Figura 9), a maioria das crianças 

considera fácil usá-lo (44,1%), assim como o mouse (55,9%) e o teclado (55,9%) e ler no 

computador (55,9%).  

 

Figura 9 - Habilidade com o uso de computador pelas crianças da escola 1, segundo percentual. Natal/RN, 

setembro de 2014. 

 

Fonte: A autora, 2014. 
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Encontro com os escolares sobre alimentação: 

Data: 17 de setembro de 2014; 

Número de participantes: 29 crianças (G1 = 9, G2 =8, G3 = 8, G4 = 4); 

Tempo de gravação de áudio: 1h:9min:8s (G1 = 16min:07s, G2 = 22min:38s, G3 = 

17min:20s, G4 = 13min:03s). 

 

Encontro com os escolares a respeito dos interesses no jogo: 

Data: 24 de setembro de 2014; 

Número de participantes: 31 crianças (G1 = 9, G2 =6, G3 = 10, G4 = 6); 

Tempo de gravação de áudio: 2h:46min:2s (G1 = 50min:44s, G2 = 44min:43s, G3 

= 30min:16s, G4 = 40min:19s). 

 

Ao se questionar o que era uma boa alimentação, a maioria iniciava citando nomes 

de alimentos e outras relatavam que boa alimentação era uma alimentação saudável. Poucas 

associaram a alimentação boa como sendo apenas uma alimentação gostosa, isto é, para a 

maioria, alimentação saudável era alimentação boa, independentemente de ser gostosa. 

Apesar disso, rejeitavam determinados alimentos, mesmo quando os consideravam saudáveis, 

como será discutido na classe 3. 

Devido às falas das crianças terem sido menores quando comparadas aos 

profissionais, os quais pela maturidade e formação possuíam boa oratória, foi decidido 

agrupar as duas sessões em um corpus único de modo a que o Alceste conseguisse processá-

lo, já que o software exige um número mínimo de páginas e quanto maior o conteúdo, mais 

fácil se torna o processamento dos dados. A junção não foi considerada negativa, visto que 

ambos os encontros possuíam um ponto em comum, isto é, falar sobre alimentação. Deste 

modo, a análise resultou em um corpus com aproveitamento de 89%, 8675 palavras, das quais 

1348 eram distintas, frequência média de formas reduzidas igual a seis, com distribuição em 

três classes.  

O dendrograma (Figura 10), mostra uma maior proximidade da classe 1 com a classe 

2, com conteúdos relacionados a ideias para o ambiente do jogo. A classe 3 esteve relacionada 

à alimentação dos escolares. Assim, iniciaremos a análise por ela para compreendermos antes 

a percepção dos mesmos quanto à alimentação, para então vermos se tal percepção influencia 

no imaginário da criança quanto ao jogo. 
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Figura 10 - Dendrograma do corpus dos escolares – etapa 1. Natal, RN, outubro de 2014. 

 

 

Fonte: A autora, 2014. 

 

5.3.2.1 O Papel do alimento em minha vida: o que como e porque como 

 

Na classe 3 (30,85% dos enunciados incluídos na análise), mais significativa para 

aqueles com oito anos de idade (68% de suas falas), as crianças comentam os principais 

alimentos consumidos por elas em casa, no ambiente escolar e em lanchonetes, relatando o 

que gostam ou o que não gostam, como pode ser visto na raiz Gost+ (Figura 10). 

De maneira positiva a análise revela com maiores qui-quadrados raízes de palavras 

referentes aos feijões e arrozes, demonstrando que entre tais crianças, ainda existe uma 

preservação do consumo desses alimentos, cuja ingestão concomitante é classicamente 

relatada na literatura como padrão da alimentação tradicional brasileira e que apresenta os 

aspectos saudáveis (CARVALHO et al., 2016), sendo uma boa opção, em termos nutricionais, 

pela associação dos aminoácidos lisina da leguminosa e metionina do cereal (JORGE et al., 
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2014).  Outros estudos brasileiros também apontam para a alta prevalência de consumo destes 

dois alimentos em crianças (LUCCA; OLIVEIRA, 2015; WEBER et al., 2015) e adolescentes 

(SOUZA et al., 2016). 

As crianças abordam tanto o consumo alimentar em casa quanto na escola, sob a 

forma de sopa de feijão, sendo esta última rejeitada por alguns, como ilustra a u.c.e 

subsequente, a qual revela o conhecimento da criança a respeito da composição dos alimentos 

(vitaminas e minerais) como sendo não aprofundado, conforme os professores já haviam 

relatado. 

 

“é maçã, macarrão, feijão e carne de sol. Porque tem um sabor gostoso. E porque 

ela dá vitaminas e minerais (...) muito não, porque tem vezes que é sopa de feijão, 

não gosto, é o macarrão” (escolar 4, 20, aluna do 2° ano, 8 anos de idade, 

khi2=21). 

 

A análise mostrou as crianças possuindo noções sobre alimentação saudável pelos 

parâmetros do Guia Alimentar para a População Brasileira (priorização de alimentos in natura 

e minimamente processados), corroborando outro estudo que avaliou o conhecimento de 

escolares entre oito e dez anos dos quais 93% demonstraram ter bons ou ótimos 

conhecimentos em nutrição (BERTIN et al., 2010). 

A percepção sobre composição nutricional de forma mais superficial pode ser 

percebida na u.c.e adiante, em que a aluna menciona a palavra carboidratos, citando que 

carne, frutas, legumes e iogurte são fontes desse macronutriente e de vitamina C, quando na 

verdade apenas alguns deles o são.  

 

“(...) e carne branca, salada de frutas, frutas, legumes e iogurte porque tem 

carboidratos, vitamina C, fazem bem. (...). Gosto, como cuscuz nordestino com 

banana, biscoito maria com iogurte ####. (...) eu levava biscoito recheado porque 

agora eu não quero mais. Não, porque agora eu estou comendo lanche da escola” 

(escolar 29, aluna do quarto ano, 9 anos de idade, khi2=24, o jogo da velha omite a 

marca citada do iogurte). 

 

Semelhantemente, na pesquisa de Borges et al. (2015), os escolares possuíam pouco 

conhecimento sobre os conceitos dos nutrientes presentes nos alimentos, apesar de alguns, 

após explanação, apresentarem noção da importância de certos alimentos para a manutenção 
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da saúde. Tais alunos também compreendiam a importância dos grupos de alimentos da 

pirâmide alimentar e das suas quantidades diárias de ingestão. 

Assim, em nosso estudo, embora saibam os nomes de alguns macro e 

micronutrientes, desconhecem os alimentos-fonte e apresentam ciência de que tais 

componentes fazem bem para a saúde. 

De fato, todas as crianças disseram já ter visto em sala de aula conteúdos inerentes à 

alimentação e aqueles dos terceiro e quarto anos, informaram que os professores já haviam 

comentado sobre a pirâmide alimentar e seus grupos. Boa parte percebe que deve consumir 

em maior quantidade os alimentos dispostos na base da pirâmide e em menor os próximos ao 

topo. Apesar disso, alguns disseram que conheciam a pirâmide, mas não a compreendiam. 

Na u.c.e anterior a criança comenta ainda os alimentos que costuma consumir na 

merenda escolar e relata ter deixado o hábito de trocá-la por biscoito recheado. Questionada 

da razão de tal atitude, ela apenas respondeu que não queria mais. Contudo, alguns escolares 

apontaram atitudes de colegas presentes nos grupos e de outros que não estavam participando 

do estudo que continuam a trocar a merenda por alimentos que consideram não saudáveis. 

Outra questão apontada foi que algumas crianças foram alertadas pelos seus professores de 

que aquilo não era bom para a saúde, diminuindo a ingestão por esta razão.  

Camozzi et al. (2015) destacam em seu estudo professores estimulando o consumo 

de alimentos percebidos como saudáveis ou reprimindo os não saudáveis na tentativa de 

desestimular a ingestão.   

A construção da percepção sobre alimentação saudável nesta classe apresentou 

influências do meio social, principalmente das vivências na escola. Nesta é preciso considerar 

a relação entre alunos, professores e responsável pela alimentação, além da individualidade do 

estudante, da dependência da legislação, política, pedagogia e circunstâncias sociais (BENN; 

CARLSSON, 2014). 

Considerando que as crianças se espelham na conduta dos adultos, sobretudo dos 

pais e professores, as orientações e condutas alimentares destes pode impactar positivamente 

em relação à compreensão sobre alimentação saudável pelos escolares e, por esta razão, a 

educação alimentar deve ser debatida tanto na família quanto na escola (RIBEIRO et al., 

2015). Assim, a interlocução de professores do ensino básico brasileiro com profissionais da 

área da saúde envolvidos com a EAN deve se dar continuamente de maneira a que as crianças 

possam reconhecer o que é mais adequado para as suas saúdes, conforme o seu contexto 

social, desmistificando o trabalho baseado na ótica da proibição ou dever, visto que as 
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escolhas alimentares cabem a cada um, na medida em que se compreende o que lhe é 

apropriado. 

A inclusão da Educação Alimentar e Nutricional no currículo escolar, visando a 

práticas saudáveis de vida foi instituída pela Lei n° 11.947 de 2009, sendo de competência do 

Ministério da Educação propor ações nesse sentido, de maneira a que Estados, Distrito 

Federal e Municípios a promovam, a fim de que os alunos formem hábitos alimentares 

saudáveis, mediante atuação conjunta dos profissionais de educação e do nutricionista 

responsável técnico  pela alimentação escolar. 

Em relação à merenda escolar percebeu-se que a maioria das crianças do primeiro 

grupo relatou não gostar de determinados alimentos, já no grupo 2 houve relatos de que a 

merenda é muito boa. Nos grupos 3 e 4, percebeu-se um equilíbrio relativo às quantidades de 

crianças que aderiam ou não à mesma. 

As merendas prediletas citadas foram: pão com ovo, cuscuz com frango e soja, 

cuscuz com ovo, cuscuz nordestino, cachorro quente, arroz de leite com paçoca, pão com 

queijo, pão com ovo, sopas, macarronada, achocolatado e frutas. 

Sobre o que não gostavam, houve uma quase unanimidade em todos os grupos em 

relação a um prato feito com cuscuz, leite, ovos e banana, razão pela qual as raízes de tais 

palavras surgiram como significativas para esta classe (Figura 10).   

Tal aversão pode ser vista nas duas u.c.e seguintes. A primeira apresentou o maior 

khi2 para a classe 3. Na segunda o estudante cita primeiro os lanches presentes na escola e 

depois relata que só consome alguns alimentos da merenda, chegando a usar o termo “seboso” 

para o prato já citado.  

 

“Eu não gosto muito do lanche da escola porque foi como ela disse, às vezes é 

cuscuz com leite, ovos, banana. Em casa acho que é mais gostoso porque eu como 

feijão, arroz” (escolar 4, aluna do quarto ano, 9 anos de idade, khi2= 33).  

 

“(...) no lanche da escola também tem arroz de leite, e cuscuz com leite (...). Alguns, 

cuscuz com leite, com banana e ovos não gosto porque é muito ruim, é seboso” 

(escolar 2, aluno do quarto ano, 9 anos de idade, khi2=29). 

 

Considerando que a cozinha é supervisionada periodicamente pela nutricionista e 

procura manter padrões de higiene, vê-se que a criança chama na verdade, a aparência e o 

sabor de ruim, relatando que não gosta porque é tudo misturado percebendo-se que para o 
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grupo em que ela participou houve concordância. Apenas uma criança de outro grupo relatou 

gostar de tal prato. 

No estudo de Freitas et al. (2013) com adolescentes que consumiam a merenda 

escolar, os entrevistados julgavam muitos alimentos estranhos, a exemplo de banana ofertada 

com biscoito ou sopa no meio da manhã ou da tarde. Conforme os autores, isto não ocorria 

em decorrência do desconhecimento em relação aos alimentos e, sim, porque estavam fora do 

contexto cultural dos adolescentes, como no caso da sopa que era identificada como alimento 

a ser consumido na hora do jantar. Estes gostariam de comer algo prazeroso durante a 

merenda, diferente do que consumiam nas refeições principais. 

Em nosso estudo, este desejo de consumir algo diferente foi identificado na medida 

em que algumas crianças relatavam trazer outros lanches para a escola e pelo relato dos 

professores de que a merenda apresenta caráter de refeição por visar dar suporte nutricional 

aos escolares cujas famílias apresentam déficit alimentar. Neste aspecto cabe refletir que para 

além da merenda, é preciso um olhar sobre a família com políticas estruturantes a fim de que 

estas apresentem acesso à educação e emprego formal e, assim, aos proventos necessários à 

promoção da qualidade de vida. 

 Na seguinte u.c.e a escolar relata outros alimentos que considera possuírem 

sabor ruim (beterraba) e bom sabor (come de tudo), além do que gosta na merenda (arroz, 

sopa de feijão e sopa de carne). 

 

“Eu como de tudo. (...) a beterraba é ruim. O arroz, a sopa de feijão e a sopa de 

carne. Ah, eu gosto de achocolatado, a banana, o cachorro quente e a sopa de 

frango “(escolar 22, aluna do segundo ano, 8 anos de idade, khi2=21). 

 

Outros alimentos rejeitados bastante citados foram cuscuz com fígado e laranja, arroz 

de leite com fígado, sopa de feijão, biscoito com suco. Somente quatro crianças relataram não 

consumir verduras na merenda e/ou em casa, porém, este número pode ser maior, visto que 

não foi questionado diretamente se elas consumiam verdura para não as induzir ao 

posicionamento sobre o que seriam alimentos saudáveis. Assim, a pergunta incidiu sobre 

quais alimentos costumavam consumir. A esse respeito, 23 crianças não mencionaram o 

consumo de verduras, 19 não mencionaram frutas e uma mencionou diretamente não gostar 

de frutas. Assim, as crianças que relataram, o fizeram de forma espontânea, na medida em que 

o diálogo surgia. 
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Uma delas falou que simplesmente não gostava de verduras, apesar de os pais a 

orientarem para o consumo também em casa e a outra disse já haver tentando, mas não 

conseguiu por possuir uma experiência prévia de ter vomitado após o consumo.  

A terceira falou não gostar de consumir verduras na sopa e a quarta simplesmente 

não gostar. Apesar da rejeição, as crianças possuíam noção de que tais alimentos traziam 

benefícios para a saúde e sobre as consequências de não os ingerir, as quais associaram ao 

desenvolvimento de doenças como diabetes, hipertensão arterial, doenças intestinais, doenças 

cardíacas e obesidade.  

Outras crianças relataram o consumo em casa de linguiça e salsicha no almoço, 

porém mesclavam os dias consumindo carnes, além de pipoca, brigadeiro, sorvete, torrada, 

pizza, bauru, chocolate, biscoito recheado, bolo e pudim nos lanches fora da escola. 

Sobre reações voltadas para a comida, estas podem ser classificadas como natural 

(relacionadas à composição e também ao tato e ao paladar) e cultural (decorrente da natural, 

sob a ótica das reações e sensações do indivíduo em relação ao alimento, a exemplo da região 

Sul do Brasil na qual a ingestão do chimarrão é correntemente aceita pela população, mas 

derivou da necessidade de se aquecer no frio) e podem sofrer a influência de grupos de 

pessoas próximas a este indivíduo ou a que ele deseje pertencer (SILVA; PEPECE, 2015). 

A este respeito, cabe refletir sobre a real razão de as crianças rejeitarem certos 

alimentos, como os identificados aqui. Seria uma reação natural ou uma influência cultural a 

partir dos grupos quer sejam familiares, de amigos ou ainda midiáticos exercidos sobre elas? 

A rejeição a novos alimentos, sobretudo os de sabor amargo, é comum entre as 

crianças e pode ir além da fase pré-escolar. Isto pode ser superado pela exposição continuada 

na oferta e “reoferta”, estimulada pela exemplificação dos cuidadores em um ambiente 

favorável ao consumo, no qual os alimentos que se deseja serem ingeridos estejam acessíveis 

e fáceis ao consumo, sobretudo para as crianças maiores. As crenças sobre o que seja mais 

adequado aos filhos, assim como os comportamentos alimentares dos pais também exercem 

influência sobre o consumo. E neste processo, é preciso envolver a criança baseado em metas 

relacionadas com a saúde e não pela coerção, suborno e rigidez ou permissão excessiva 

(JOHNSON, 2016).  

Além desses aspectos, os fatores socioeconômicos exercem influência, estando o 

apoio financeiro às famílias que o necessitam, relacionado a uma maior ingestão de vegetais 

que onerariam as despesas familiares, sendo necessário ainda considerar que o tempo gasto e 

pouca habilidade no preparo, bem como a publicidade de alimentos pobres em nutrientes e 

ricos em energia são aspectos negativos. Portanto, o desafio para os pesquisadores e 
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cuidadores está em identificar as circunstâncias em que as crianças podem ser persuadidas a 

experimentar alimentos e que resultam em experiências positivas de aprendizagem de modo 

que as crianças adquiram as preferências alimentares e, finalmente, consumam quantidades 

suficientes para afetar positivamente a qualidade da dieta (JOHNSON, 2016). 

Cabe ressaltar a questão da importância de periodicamente o corpo escolar, 

sobretudo aqueles envolvidos com a merenda, viabilizarem formas de captar os gostos das 

crianças, tornando os pratos com aparência, textura, aroma e palatabilidade agradáveis, sem 

perder o foco na oferta de alimentos benéficos à saúde. Porém, é preciso destacar que o 

primeiro grupo focal com os profissionais revelou que os cardápios são elaborados pela 

equipe central de nutricionistas da SMS, podendo ser readaptados, conforme realidade 

locorregional.  

A este respeito, é válido destacar o escrito por Camozzi et al. (2015) quando diz que 

a modificação do cardápio por manipuladores de alimentos de modo a valorizar a culinária e 

agradar o paladar das crianças deve ser criteriosa a fim de que isto não acarrete negativamente 

na composição nutricional.  

Existe ainda a problemática da carência de nutricionistas nas escolas municipais de 

Natal, levando-os a trabalharem em caráter pontual, o que torna difícil a realização de 

Educação Alimentar e Nutricional sistematizada no ambiente da escola, embora a 

nutricionista tenha relatado que, em caráter excepcional, a escola pode solicitar a realização 

de palestras com os pais e as crianças. 

 A condução de EAN sob a forma de palestras caracteriza-se como uma das formas 

tradicionais de se “trabalhar” a saúde, que é fortemente aplicada com a população, porém, se 

faz necessário mencionar que na maioria das vezes é de cunho transmissivo com pouca 

interação com a plateia. Assim, é preciso dotar os espaços escolares com metodologias ativas 

de ensino para a educação em saúde. 

Em continuidade à análise, o aluno comenta, a seguir, os alimentos que costuma 

consumir em casa, relatando serem alimentos saudáveis, mas que a mãe fornece os recursos 

para que fora de casa (o mesmo ocorreu com utra criança que relatou ser o pai o fornecedor de 

dinheiro) compre alimentos industrializados. É importante salientar que a criança repete 

várias vezes o nome desses alimentos como se estivesse reforçando de que gosta dos mesmos. 

Quanto à merenda escolar, relatou que “dá pra comer”, fazendo expressão facial de que a 

aprova. 
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“Eu como cuscuz, carne, banana, suco. Aí minha mãe me dá dinheiro, vou pro 

mercado, compro biscoito recheado, refrigerante, achocolatado, pipoca, só. Gosto 

porque tem biscoito recheado, pipoca, refrigerante e achocolatado. (...) Tem 

biscoito recheado, pipoca, só. (...) Acho porque dá pra comer” (escolar 6, aluno do 

quarto ano, 9 anos de idade, khi2=33). 

 

Conforme u.c.e anteriores, foi visto alguns pais influenciando para um consumo 

promotor de saúde e outros em atitudes desfavoráveis a partir da oferta de dinheiro para as 

crianças comprarem alimentos ultraprocessados e comê-los na escola.  

Sobre o estímulo dos pais ao consumo de alimentos ultraprocessados, culmina na 

necessidade de a escola envolvê-los em ações promotoras de hábitos saudáveis. Ademais, a 

mudança no comportamento alimentar de crianças requer modificar os cenários políticos e 

nutricionais, com olhar cada vez mais crescente para a comercialização de alimentos 

industrializados, envolvendo a economia do país (CHAFFEE, 2014).  

Sobressaiu-se também a percepção das crianças de que a merenda escolar, apesar de 

na maioria das vezes ser saudável, oferta alimentos não saudáveis, como ilustrado na próxima 

u.c.e. Os alimentos citados nos grupos foram iogurte, por conter conservantes, achocolatado, 

pão com queijo (mas colocando que o queijo é saudável), biscoito. Uma criança reclamou da 

carne com arroz por considerar que a primeira não é saudável por conter gordura e sangue, 

contudo ao se questionar se todas as carnes não são saudáveis, ela assim como outra criança 

citou que carne boa deveria ser de uma marca x que na época da entrevista estava fortemente 

presente nos comerciais de televisão. 

 

“algumas vezes eu trago biscoito, pipoca, chocolate porque eu acho gostoso. (...) 

não, porque a comida da escola tem umas coisas que não são saudáveis, tem outras 

coisas que são saudáveis “(escolar 17, aluno do 4° ano, 9 anos de idade, khi2=17). 

 

Foi vista como negativa a presença de alimentos julgados não saudáveis na merenda 

escolar, semelhante a um estudo com escolares identificando preparações muito gordurosas e 

ausência de frutas, legumes e verduras (ALBUQUERQUE et al., 2014).  Embora se aborde 

neste ponto apenas a questão biológica do consumo, esta não pode ser desconsiderada, haja 

vista a associação do aumento na prevalência de doenças crônicas não transmissíveis a tais 

alimentos. 

O fato de alguns lanches fornecidos pela escola não serem considerados saudáveis, 

atrelado ao fato de algumas crianças levarem alimentos ultraprocessados para esta, além da 
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rejeição por determinados alimentos da merenda, mostra a necessidade de planejar estratégias 

para melhorar sua adesão e conduz a inferir que elas apresentam consumo prejudicado de 

alimentos in natura, legitimando um estudo com crianças brasileiras com média de idade de 

7-9 anos que identificou baixo consumo diário de frutas, legumes e verduras em oposição ao 

elevado consumo de balas, chicletes, alimentos fritos, chips e refrigerantes (CARVALHO; 

OLIVEIRA; SANTOS, 2010). Tal achado preocupa porque a ingestão de frutas e verduras 

tende a diminuir na medida em que as crianças envelhecem (DRAXTEN et al., 2014).  

Vê-se, deste modo, que as crianças estão atentas às condutas adotadas pela escola em 

relação às suas saúdes e o cuidado que se deve tomar no preparo dos cardápios. Ressalta-se 

que a presença da oferta de tais alimentos foi relatada como reduzida. 

Esta análise identificou que a percepção dos escolares sofre influência das interações 

que experimentam. Embora apresentassem conceitos sobre o que são alimentos 

nutricionalmente saudáveis, por vezes os rejeitavam, refletindo uma sociedade que consome 

alimentos ultraprocessados, ao mesmo tempo em que possui informações sobre os seus 

malefícios, pendendo para o prazer conferido pelo sabor agradável dos alimentos 

industrializados.  

O sujeito se dá na multiplicidade de emblemas que o caracteriza, sem possuir 

controle sobre o tempo da ocorrência de eventos, a exemplo do nascer. Isto não significa 

padecer no tempo, sendo possível encontrar um recurso contra este, quer seja numa decisão 

ou num ato de fixação conceitual, relacionando-se tempo e subjetividade (MERLEAU-

PONTY, 2011). 

Sendo a percepção uma síntese das experiências de campo vivenciadas pelo 

indivíduo (SENA et al., 2010), é possível conduzir a uma mudança de hábitos a partir do 

conhecer como a criança percebe a alimentação, de maneira a impulsioná-la a experimentar 

novas vivências que envolvam a formação de novos comportamentos.  

 

5.3.2.2 A alimentação em jogo 

 

Começaremos a análise neste tópico pela classe 2, continuando em seguida com a 

classe 1 de modo a que se compreenda o que ficou mais significativo para as crianças quanto 

aos cenários do jogo, adentrarmos em seguida no universo interacional das personagens 

imaginadas. 

Inicialmente foi questionado que conteúdos as crianças julgavam interessantes para 

um jogo sobre alimentos saudáveis, ao que elas citavam apenas os nomes dos alimentos. 
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Desse modo, preferiu-se iniciar as entrevistas citando os jogos que costumam usar para que a 

discussão do jogo sobre alimentação fluísse melhor. 

A classe 2, com 27,36% e mais significativa para a escolar 3 (64% dos seus 

enunciados), apresentou como formas reduzidas mais presentes: Bat+, Vinh+, Cidade+, 

Doce+, Menin+, Queimad+, Fase+ (Figura 10) e expressa a estruturação mental das crianças 

quanto ao ambiente do jogo. 

A próxima u.c.e mostra parte de uma discussão entre as crianças do grupo 1 a 

respeito de um jogo no qual um menino (menin+) que sofria bullying, era agredido 

fisicamente e revidava batendo (bat+) no adversário e ajudando colegas que sofriam o mesmo 

que ele.  

 

“Vinham umas pessoas pela frente dele e ele batia, aí vinha outras por trás e batia 

nele, ele batia e morria (...). O céu azul, algodão doce também” (escolar 2, aluno do 

quarto ano, 9 anos de idade, khi2=29). 

 

Nesta temática, sugeriram que no jogo sobre alimentação, existisse velocidade e não 

houvesse violência. No estudo de Ramos (2015), adolescentes entrevistados a respeito de 

games contendo este universo lúdico conseguiam distinguir a vida real do imaginário, 

proposto no mundo virtual, cujos atos como matar uma personagem não surtiriam efeito na 

vida real. Por outro lado, estudos mostram que jogos violentos podem conduzir o jogador a 

agir com agressividade (HASAN et al., 2013; SALEEM; ANDERSON; GENTILE, 2012), ao 

passo que jogos pró-sociais levam ao aumento de efeito de estado positivo e diminuem 

comportamentos hostis (SALEEM; ANDERSON; GENTILE, 2012). 

Considerando o ambiente escolar, se faz necessário que atividades e desafios sejam 

contextualizados a fim de gerar aprendizado e, de fato, imagens que remetam à violência 

fogem do contexto escolar.  

A respeito da alimentação da personagem principal do jogo, as crianças propuseram 

que quando alguém consumisse alimentos não saudáveis passaria mal, viria outra pessoa para 

ofertá-la alimentação saudável e restabeleceria o seu estado de saúde. Uma escolar discordou, 

pois segundo ela, os doentes necessitam de medicamento e ofertar apenas alimentos não 

resolveria a situação. 

Este pensamento da criança foi corroborado pelos demais participantes de seu grupo 

e aproxima-se do exemplo dado por uma delas de uma pessoa com sobrepeso, cuja 

diminuição no consumo de alimentos, com prioridade para os saudáveis poderia conduzir a 
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uma eutrofia, mas na visão das crianças se a pessoa estivesse diabética necessitaria de um 

medicamento para ficar curada. 

É visto mais uma vez que as crianças entrevistadas compreendem a importância de 

um consumo alimentar saudável centrada no modelo biomédico isto é, saúde como ausência 

de doenças. Assim, esse modelo acadêmico de ensino, ainda persistente, exerce influência não 

somente nas instituições de saúde, mas em outros espaços em que os profissionais da saúde 

podem adentrar, a exemplo da escola. Viu-se, portanto que o objetivo deste estudo de se 

trabalhar a promoção da saúde, condiz com a necessidade real de as crianças compreenderem 

a saúde não como uma ausência de doenças e sim, no sentido mais amplo, abarcando 

qualidade de vida. 

Utilizando o mesmo linguajar dos escolares, questionados a respeito do por que a 

personagem rejeitaria os alimentos saudáveis no jogo, eles apontaram: porque não gostava; 

não era acostumado; não conhecia os alimentos saudáveis. As mesmas percebem, portanto, 

que os hábitos alimentares podem provir de múltiplos fatores. 

Na mesma u.c.e é vista ainda a fala de uma criança em um momento posterior, 

durante o grupo, em que todos já estão estruturando mentalmente como imaginam que seriam 

as ilustrações do jogo, sugerindo desenhos lúdicos, tais como nuvens de algodão doce. 

Passam ainda a estruturar o jogo em fases ou níveis. Inicialmente uma das meninas (escolar 4, 

10 anos de idade) participante do grupo relata a sua ideia com a de outro colega (escolar 9, 10 

anos de idade) de uma ponte contendo vários alimentos saudáveis ou não, o jogador 

controlaria um boneco para que ele pegasse apenas os alimentos saudáveis. Então, a escolar 3, 

relatada como seria a fase seguinte.  

 

“eu e #### estávamos pensando num jogo que a primeira fase ela já disse. Aí a 

segunda fase era assim, o sol como uma laranja, o coração como uma maçã, a lua 

como uma banana e a areia como o sal” (escolar 3, aluna do quarto ano, 9 anos de 

idade, khi2=14). 

 

A divisão do jogo por fases ou níveis, assim como imaginado pelos profissionais, 

caracteriza-se como desafios ao jogador que podem se tornar instrumentos didáticos para a 

aprendizagem e aquisição de competências e habilidades no aprender fazendo a partir da sua 

superação (RAMOS, 2015) ainda que de maneira virtual. 
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Apesar da temática proposta pelo jogo ser sobre algo real, isto é, a alimentação, até 

então as crianças sugerem que as ilustrações saiam desta perspectiva e adentrem em 

elementos imaginários.  

Em um estudo português, com 60 crianças de seis a oito anos, o que os meninos mais 

gostavam em videogames sem finalidade educativa era a ação e a possibilidade de ganhar, ao 

passo que as meninas se interessavam em jogar por causa da interatividade, o superar desafios 

e as características das personagens e, para ambos, o que menos gostavam era de perder ou 

falhar. A maioria achava que o jogo não possuía elementos parecidos com a vida real, visto 

que apresentavam características diferenciadas, a exemplo de animais falando, porém 

reconheciam como sendo parecidos com a vida real o desporto, personagens e atividades 

diárias. A maioria afirmou que tais jogos não lhes ensinavam nada, porém houve crianças que 

citaram o desenvolvimento de habilidade e modos de agir corretos (MAGALHÃES, 2009). 

As imagens presentes em um jogo têm a função de mediar e fomentar a imaginação 

dos jogadores na construção da fantasia, do mítico e do onírico, tornando-o atrativo, e podem 

ser representativas tanto do mundo real quanto do imaginário, numa interseção entre realidade 

e imaginação, aproximando-se da ficção (LEMOS, 2013a). Portanto, é fundamental essa 

expressão por parte das crianças sobre o que pensam para o jogo, de modo a aproximar os 

objetivos do Serious Game ao pensar do usuário final. 

É importante destacar que uma criança trouxe desenho pronto de como havia 

imaginado o jogo, sugerindo desta vez um cenário real. Na Figura 10 pode ser vista a ideia de 

um jogo que utilizará como cenário um self-service, modalidade de restaurante em que o 

usuário apresenta a opção de montar o seu prato, na medida em que visualiza os alimentos 

variados no estabelecimento. É um desenho que sugere, portanto, um jogo voltado para a 

imitação de ações que a população frequentemente realiza em sociedade. Outras crianças 

sugeriram cenários reais, o que pode ser visto na classe 2. 
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Figura 11 - Desenho trazido pela escolar 10 no segundo encontro do grupo 2. Natal-RN, setembro de 2014. 

 

Fonte: Escolar participante do grupo focal, 2014. 

 

Agora é vista a ideia do escolar 7 que pensou na cidade dos doces, em que os 

pirulitos e bombons ficariam parados como plano de fundo.  À frente estaria um boneco em 

formato de alimento, mas com feições humanas, com uma cesta e uma flecha nas mãos. Com 

esta última, acertaria alimentos não saudáveis (doces e gorduras) que estaria em movimento 

na frente da tela. Mais à frente, pensando na ideia apontada do algodão doce, lança uma nova 

proposta na qual tal alimento representaria as nuvens, além de propor o ambiente colaborativo 

entre duas personagens no jogo em que uma delas, mal alimentada, ficaria doente e receberia 

a oferta de alimentos saudáveis pela outra de modo a se curar. 

 

“eu pensei numa fase do jogo que é a cidade dos doces que no plano de fundo tem 

pirulitos, bombons. (...) Eles ficam parados e os da frente eles vêm eliminando 

tudinho, doces, gorduras, sal” (escolar 7, aluno do quarto ano, 10 anos de idade, 

khi2=15). 

 

“e as nuvens de algodão doce. Eu pensei num jogo que também poderia ter um 

menino que só comia doces e ficava doente, aí vinha outro e ajudava ele, cuidando 

dele e dando alimentos saudáveis e ele ficava bom” (escolar 7, aluno do quarto ano, 

10 anos de idade, khi2=10). 
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Outra criança atenta para o fato de algodão doce não ser saudável, dada a sua 

composição rica em açúcar, não sendo apropriado para um cenário de alimentação saudável. 

Sugere ainda que o grupo dê um nome ao jogo, embora os demais preferissem nomear as 

fases por cidades (cidade+): cidade dos doces, cidade dos legumes, cidade das frutas e assim 

por diante, conforme os tipos de alimento existentes nas mesmas. A maioria, 

semelhantemente aos profissionais da escola, informou preferir que a personagem fosse um 

avatar para que pudessem escolher entre características femininas e masculinas, ou ainda, 

bonecos com feições humanas prontas, desde que existisse a opção de escolha entre menino 

ou menina.  

No início do encontro com o Grupo 2 surgiu também a ideia do escolar 16 (nove 

anos de idade) de a personagem ser um palhaço. Foi observado que as crianças, estavam 

interagindo e recriando ideias a partir do que os colegas falavam. 

 

“a nuvem pode ser um algodão doce, mas algodão doce não é muito saudável, tem 

muito, muito açúcar. (...) depois as que não são saudáveis. (...) E dar um nome para 

o jogo (...) tem que ser avatar. (...) Um boneco, um robô que estivesse jogando eu e 

####. O boneco vai ser uma menina, aí se tiver jogando #### e ele, vai ser um 

menino”. (escolar 3, aluna do quarto ano, 9 anos de idade, khi2=8). 

 

Na Figura 11 observamos outra proposta na linha do imaginário. O escolar propõe a 

existência de dois duendes, um vilão (o duende açucarado) e outro mocinho, que seria 

atrapalhado pelo vilão quando tentasse coletar alimentos saudáveis, mas que teria como 

instrumento de defesa o arco com flechas. Ele rascunhou uma primeira ideia durante a sessão, 

incorporando a ideia do escolar 7 a respeito da flecha. Desenhar durante a sessão foi 

permitido pelos pesquisadores por entender que isto não interferia na dinâmica do grupo e 

ajudou tal escolar a se expressar.  

Na medida em que esse escolar ouvia a opinião dos colegas a respeito do jogo, 

passou a não se agradar do desenhado, amassando-o. Porém, a pedido da entrevistadora, 

entregou-lhe o desenho. Depois, rascunhou uma segunda ideia, acatando a ideia dos colegas 

de uma da personagem ser um palhaço (Figura 12). Sendo o excesso de açúcar nocivo à saúde 

como alguns haviam relatado a respeito do algodão doce, desenhou outro vilão (palhaço de 

açúcar) e a personagem principal um menino (humano).  
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Figura 12 - Desenho 1 realizado pelo escolar 17 durante segundo encontro do grupo 2. Natal-RN, setembro de 

2014. 

 

Fonte: Escolar participante do grupo focal, 2014. 

 

Figura 13 - Desenho 2 realizado pelo escolar 17 durante segundo encontro do grupo 2. Natal-RN, setembro de 

2014. 

 

Fonte: Escolar participante do grupo focal, 2014. 
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Pelas falas das crianças, fica claro que elas desejam que o jogo contemple tanto ações 

cotidianas, realizadas por humanos, quanto irreais, com objetos, personagens e cenários 

atípicos. Percebe-se que em detrimento da dicotomia real e não real, há certa convergência 

quanto ao jogo promover o imaginário, a exemplo do self-service ou shopping propostos nos 

grupos, mais relacionados ao imaginar-se nestes locais cujas idas na vida real geralmente são 

esporádicas, imaginando-se passeando por esses lugares.   

Isto requer o cuidado no desenvolvimento do jogo de modo a que seja percebido 

como imersivo e envolvente, pois embora os Serious Games apresentem finalidade educativa, 

devem agregar a ludologia, isto é, elementos de jogabilidade (gameplay) que instiguem o 

jogador a seguir em frente (regras e modo de jogar), independentemente da interface gráfica. 

Tais elementos apresentam mais sucesso quando as regras acarretam consequências tanto 

positivas quanto negativas, pois conduzem o jogador a refletir sobre a tomada de decisão a 

partir das táticas permitidas, gerando assim aprendizado (quando o jogador domina o jogo), 

eficiência (capacidade de cativar o jogador do início ao fim), imersão (concentração profunda 

no jogo a partir do uso de habilidades), motivação (conduzir ao cumprimento de tarefas, 

podendo se utilizar de sistema de recompensa), emoção (impulsos involuntários em resposta 

aos estímulos do jogo) e socialização (estabelecimento de relações entre os jogadores, 

permitindo que cada um aprecie o jogo de forma diferenciada) (GOLDONI; RIGO; ALVES, 

2014). 

Nesse aspecto, percebe-se que a motivação maior em jogar pelos escolares esteve 

relacionada ao desafio de proporcionar a uma personagem principal um consumo de 

alimentos saudáveis de modo a superar obstáculos os quais seriam doenças, 

sobrepeso/obesidade ou ainda desviar de alimentos não saudáveis, em ambientes variados, 

envolvendo velocidade por fases ou níveis. 

Tanto ao longo do primeiro encontro, quanto no segundo, ficou claro que a maioria 

das crianças já possui noção do que seja alimentação saudável, sempre relatando que a 

personagem deve consumir ou coletar frutas e/ou desviar ou destruir doces e gorduras, 

informando inclusive que tais alimentos podem ser consumidos sem excessos. 

Apesar disso, a prática se distancia da teoria. Durante as sessões foram ofertados 

lanches às crianças. Na primeira semana o lanche foi constituído de barra de cereal 

industrializada, com boa aceitação pela maioria das crianças. Na semana seguinte o lanche 

ofertado foi salada de frutas e, pela observação da moderadora e da facilitadora, a rejeição foi 

bem maior, em torno de 1/3. Isto pode ser sentido pela fala da escolar 26. Apesar disso, ela 

relata consumir em casa frutas e legumes.  
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“e também não entrava salada de fruta no jogo, não pode entrar aquele cereal que 

a senhora me deu. (...) Frutas, legumes, menos repolho. (...) eu não gosto” (escolar 

26, aluna do quarto ano, 9 anos de idade, khi2=8). 

 

A fala da escolar pode estar relacionada ao saber que se tais alimentos estivessem 

presentes no jogo e não fossem consumidos pela personagem, haveria alguma punição, o que 

poderia acarretar em perda do jogo, questão essa mais explicitada na classe 1 (Figura 10). 

Avançando para a classe 1, esta representou 41,79% da análise, sendo mais 

significativa para a idade de 10 anos (55% dos enunciados de quem possuía esta idade) e para 

o escolar 34 (toda a sua fala nesta classe). Expressa a dinâmica das personagens e suas 

punições em caso de conduta errada ou recompensas em casos de acertos. 

Salienta-se que nos jogos eletrônicos o punir é uma situação transitória decorrente de 

um insucesso em alguma parte do jogo, mas que pode ser melhorado e corrigido, 

oportunizando a construção do conhecimento, o que torna o termo mais apropriado bug 

(PAULA; VALENTE, 2015), isto é, comportamento indesejado. 

Em conformidade com a classe 2, bastante próxima da 1, visualizamos na fala da 

escolar 29, mais uma vez, o reforço de que o jogo deve conter cenários diversificados, em 

consonância com a proposição dos profissionais da escola. Houve sugestões de casa, prédio, 

cozinha, rua, escola, shopping, lanchonete, padaria, restaurante, supermercado, além dos 

espaços já citados de cidades com nome de grupos de alimentos e outros ainda relacionados à 

floresta, fazenda.  

 

“Vários cenários, como um restaurante, uma lanchonete. Se ele comer alguma coisa 

ruim, aí o jogo acaba, tem que começar tudo de novo. No #### ele tem quatro 

coisas, uma da comida, se tiver zerado é porque tem que dar comida a ele e se tiver 

cheio e dar a comida a ele, aí ele vai ficar gordo” (escolar 29, aluna do quarto ano, 

9 anos de idade, khi2=11, o jogo da velha omite de nome de personagem em um 

jogo). 

 

Da mesma forma que os profissionais, os escolares citaram bastante um jogo 

específico em que a criança tem que cuidar de uma personagem 24 horas por dia, porém, 

alguns relataram não gostar dele justamente por isso, informando que ele faz barulhos na 

madrugada para avisar que é hora de dar resposta a alguma necessidade e, assim, perturba o 

sono.  
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A menção de tal jogo contribuiu para que as crianças chegassem à conclusão de que 

caso a personagem do nosso jogo não consumisse alimentação saudável engordaria e deveria 

receber alguma espécie de punição, como a perda de pontos. As formas de obtenção de pontos 

seriam: dinheiro, moedas, troféu, vidas, brindes com frutas, com panelas contento frutas ou 

com quebra-cabeça adicional de frutas ou ainda um passeio da personagem pelo shopping, na 

praia ou no parque das dunas (unidade de conservação ambiental da cidade de Natal). 

 

“Tipo o ####, o #### quando a gente dá muita comida a ele, ele não fica gordinho? 

Aí, se ele comer alimentos não saudáveis ele ia ficando gordo e quanto mais ele ia 

engordando, mas ele ia perdendo” (escolar 10, aluna do quarto ano, 10 anos de 

idade, khi2=14, o jogo da velha omite de nome de personagem em um jogo). 

 

“Porque senão ele iria ficar doente e não ia ter nenhum jeito para curá-lo, não é? 

tipo assim, ele comia muitas coisas ruins, não saudáveis, aí ficava gordo, aí ele 

criava cárie, tinha que ir para o médico, para tirar a cárie, arrancar o dente” 

(escolar 10, aluna do quarto ano, 10 anos de idade, khi2=20). 

 

Mais uma vez se vê as ideias dos profissionais se entrecruzarem com a dos alunos. 

De modo a não haver perda de pontos, foi sugerida a prática de atividade física por alguns 

escolares, como o de n°24. Questionados a respeito das principais brincadeiras que costumam 

praticar, responderam: correr, tica-tica, esconde-esconde, queimada, pular corda e futebol. 

 

“Pulando corda, coisando peso, fazendo academia, essas brincadeiras vão fazer ele 

emagrecer e ficar mais forte ao mesmo tempo. Se ele começar a comer comida sem 

ser saudável, em vez de comer comida saudável, ele vai ficar ainda mais gordo 

porque a coxinha ia fazer ele ficar mais gordo” (escolar 24, aluna do segundo ano, 

8 anos de idade, khi2=15). 

 

Outra forma seria, ao invés da personagem engordar, diminuir de tamanho, em que a 

criança associa essa diminuição à perda de força e, consequentemente, perda do jogo. 

 

“Se ele comer comida estragada ou gordurosa ele diminui e se ele diminuir 

bastante, a vida acaba, ele perde o jogo” (escolar 30, aluno do quarto ano, 9 anos 

de idade, khi2=11). 
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Como já relatado anteriormente, as crianças possuem uma formação mental do que 

seja ou não alimentação saudável e, por essa razão, para todos os grupos foi perguntando se os 

não saudáveis eram proibidos. Poucas responderam que sim e a maioria relatou que o 

consumo deveria ser moderado. Questionados se existiam alimentos proibidos, as crianças 

fizeram uma associação entre proibido com alimentos estragados, vencidos e com higiene 

comprometida, a exemplo da participante 10, do grupo 2. 

 

“alimentos apodrecidos, vencidos, alimentos que não presta mais, que passou 

algum rato dentro, assim, alguma coisa. (...) Como ela disse, ia perder bônus, aí ele 

vai adoecer, não é? Aí vai ter que comprar remédio, vai gastar os bônus dele, vai 

ter que comprar remédio, aí não vai ter mais bônus. Ele vai ter que arranjar um 

jeito de ter bônus para conseguir comer, não é?” (escolar 10, aluna do quarto ano, 

10 anos de idade, khi2=10). 

 

Evidencia-se que os escolares identificam que a meta do jogo está para além da 

alimentação saudável, recaindo no estilo de vida saudável em que a proibição está em desuso, 

cedendo lugar à moderação.  

A proposição de metas em jogos eletrônicos conduz ao senso de propósito e o prazer 

em atingir um nível de desempenho e relaciona-se à imersão do usuário no ambiente do jogo 

(KISIELEWICZ; KOSCIANSKI, 2011). Assim, é necessário compreender o propósito dos 

escolares para com o jogo e como eles compreendem as implicações das condutas alimentares 

sobre o estilo de vida, a exemplo da u.c.e adiante, provinda da discussão sobre alimento 

proibido que gerou a necessidade de a personagem manter sua higiene corporal e lavar as 

mãos antes de comer. 

 

“Sempre que ele for comer ele tem que lavar a mão, não é? Porque ele pegou no 

chão, aí depois vai pegar na comida? (...) A brincadeira que eu mais gosto de 

brincar mesmo é de correr e tica-tica e esconde-esconde” (escolar 12, aluna do 

quarto ano, 10 anos de idade, khi2=9). 

 

Quanto à presença de textos no conteúdo do jogo, boa parte relatou não gostar de ler 

durante o jogo, mas que informações poderiam ser passadas no início ou entre uma fase e 

outra, sob a forma de instrução. Durante o jogo falaram que poderiam existir frases curtas, 

alertando a personagem caso não estivesse agindo adequadamente. 
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“No começo do jogo era pra ter uns textos dizendo dos alimentos saudáveis, os alimentos todinhos que tinham 

dentro do jogo. Aí ia dizer os alimentos saudáveis e os não saudáveis, os que não podiam” (escolar 10, aluna do 

quarto ano, 10 anos de idade, khi2=8). 

  

5.4 CONCEPÇÃO E IDENTIDADE VISUAL DO JOGO 

 

5.4.1 Conteúdos e roteiro para o jogo centrados no usuário 

 

É necessário considerar que para crianças, o conteúdo de um jogo eletrônico deve ser 

avaliado paralelamente à visão daquelas que com ele interagem, sob a influência de seus 

valores sociais, considerando que as percepções das mesmas diferem das do adulto 

(ZANOLLA, 2007). 

Então, após a análise do material textual proveniente das entrevistas de grupos 

focais, a equipe de designers reuniu-se a fim de planejar o desenvolvimento do jogo de 

maneira a tornar a interface amigável ao usuário.  

Como mostram as Tabelas 1 e 2, um dos problemas elencados foi a diferenciação das 

faixas de idade dos escolares, visto que alguns apresentavam dificuldades em relação à leitura 

ou não gostavam de ler durante o jogo. Isto também foi confirmado na análise do perfil de uso 

dos aparelhos eletrônicos. Nesta, o teclado foi quem mais pontuou entre julgar ser difícil ou 

muito difícil o seu manuseio. No somatório, 8,8% das crianças entrevistadas (Figura 8) 

revelou possuir dificuldade em manusear o teclado, ferramenta diretamente relacionada à 

digitação textual e, por conseguinte, com capacidade de ler e escrever, além da habilidade 

motora de manuseá-lo. 
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Tabela 1 - Visão de profissionais e escolares acerca dos hábitos alimentares das crianças da escola 1 e fatores 

que os permeiam. Natal, RN. Novembro de 2014.  

HÁBITOS DOS ESCOLARES 
VISÃO DOS PROFISSIONAIS 

ENTREVISTADOS 

VISÃO DAS CRIANÇAS 

ENTREVISTADAS 

Perfil socioeconômico do 

escolar 

Faixas de renda e de idade 

discrepantes. 
- 

Consumo alimentar 

Boa adesão às frutas da merenda 

escolar, mas não às verduras. 

Consumo de alimentos 

industrializados. 

Poucas crianças mencionando 

diretamente consumir frutas e 

verduras, com algumas 

substituindo a merenda escolar 

por alimentos industrializados, 

também ingeridos em casa ou 

em lanchonetes. 

Compreensão sobre 

alimentação saudável 

Boa compreensão, influenciada 

pelos pais e também pelos 

professores, pois a temática está 

inclusa no projeto político 

pedagógico. 

Influenciada por condutas e 

orientações dos pais e por 

orientações professores; 

associada aos alimentos in 

natura, remetendo à pirâmide 

alimentar, com dificuldades em 

se compreender alimentos fonte 

de nutrientes. 

Prática de atividade física 

Mediante jogos e brincadeiras 

(correr, subir em árvores, brincar 

com bola, brincar de tica-tica, de 

amarelinha, jogar queimada, 

futebol, pular corda, dentre 

outros), além de esportes (acesso 

para estudantes do Programa Mais 

Educação). 

Mediante jogos e brincadeiras 

(correr, tica-tica, esconde-

esconde, queimada, pular corda 

e futebol). 

Atores sociais que interferem no 

consumo alimentar 
Pais Professores e pais. 

Fatores que interferem no 

consumo 

Faixa de renda, praticidade, 

presença de vendedores de 

alimentos na porta da escola. 

Incentivo dos professores, 

apresentação das preparações 

culinárias, sabor. 
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Tabela 2 - Visão de profissionais e escolares da escola 1 acerca do jogo proposto. Natal, RN. Novembro de 2014.  

O JOGO 

IMAGINADO 

VISÃO DOS PROFISSIONAIS 

ENTREVISTADOS 
VISÃO DAS CRIANÇAS ENTREVISTADAS 

Fatores limitantes 

Níveis de motricidade e de leitura 

variados em decorrência da extensa 

faixa etária; Falta de computadores na 

escola com caixa de som / 

Computadores em quantidade 

reduzida. 

Uso excessivo de textos (textos só deveriam existir 

no início do jogo, sob a forma de instruções, entre 

uma fase e outra ou durante o jogo de modo curto). 

Finalidade do jogo 
EAN associada auxiliando na 

educação formal 
Identificar alimentos saudáveis. 

Desafio/Motivação 

Alimentar a personagem de modo 

saudável a partir de montagem de 

cardápio ou correr em busca de 

alimentos saudáveis em fases ou 

níveis variáveis. 

Alimentar a personagem de modo saudável em 

fases ou níveis variáveis, de modo a superar 

obstáculos os quais seriam doenças, 

sobrepeso/obesidade ou ainda desviar de alimentos 

variados. 

Características da 

personagem 

principal 

Dinâmica e ativa, sob a forma de 

avatar. 

Avatar ou pronta, desde que houvesse opção de 

escolha do sexo (menina ou menino); Imaginários 

(duendes e palhaços). 

Ritmo do jogo 

Velocidade intermediária em nível 

crescente, contemplando as 

habilidades de todas as faixas de 

idade. 

Veloz. 

Cenários e 

ilustrações dos 

alimentos 

Variados e remetendo a ambientes 

frequentados pelas crianças na vida 

real. 

Uso do lúdico e do real em cenários variados, tanto 

para estes quanto para os alimentos. 

Feedback ao 

jogador 

Sistema de recompensa (imagens para 

chamar a atenção indicando o sucesso 

ou insucesso, título aos campeões); 

Perda de pontos ou ritmo de jogo mais 

lento quando da má alimentação; 

Atividade física como via de recuperar 

pontos perdidos. 

Recompensas pela boa alimentação: dinheiro, 

moedas, troféus, brindes com frutas, jogo adicional 

(quebra-cabeça de frutas), passeio da personagem 

por shopping, praia ou parque das dunas (parque de 

preservação ambiental na cidade do Natal no qual 

as crianças costumam brincar e/ou participar de 

eventos culturais); Punição pela má alimentação 

(personagem passar mal, ganhar peso, diminuir de 

tamanho, perder pontos); Atividade física como via 

de recuperar pontos perdidos. 

Dispositivo mais 

indicado para jogar 
Tablet Tablet 

Outras temáticas 

relevantes ao jogo 
Atividade física e hábitos de higiene Atividade física e hábitos de higiene 
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A equipe decidiu por manter textos apenas no menu informações e na parte final do 

jogo, priorizando conteúdos audiovisuais para dotar os escolares de informações sobre 

alimentação saudável, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira. A manutenção 

de textos poderá ainda auxiliar na educação escolar (solicitação dos profissionais), na medida 

em que instiga à leitura. No menu informações está contida a “categoria de alimentos”, 

contendo descrições sobre estas. A esse respeito, decidiu-se por implantar um sistema de 

pontuação no jogo, conforme os tipos de alimentos consumidos (se in natura ou minimamente 

processados / preparações culinárias: ganho de quinze pontos; processados: ganho de cinco 

pontos; e ultraprocessados: ganho de dez pontos), o que pode auxiliar em operações 

matemáticas simples. 

Apreciando que boa parte dos escolares já apresenta percepção do que seja 

alimentação saudável, mas nem sempre a pratica, optou-se por focar nos fatores e atores 

sociais que exercem influência sobre o consumo alimentar. Foi decidido que estes elementos 

comporiam o jogo, exceto a dimensão econômica que embora tenha sido significativa para os 

profissionais da escola, não foi para as crianças.  

O fator econômico pode afetar as dimensões educacionais, culturais e individuais dos 

escolares e, por conseguinte, a satisfação para com o jogo (vide Mapa Conceitual, Figura 3), 

porém, considera-se que as crianças devem viver plenamente a infância e não trabalhar. 

Assim, embora os escolares possam influenciar nas escolhas alimentares da família, 

apresentam baixo poder decisório sobre a renda familiar a qual envolve políticas estruturantes.  

Ainda assim, priorizou-se inserir alimentos de pertencimento cultural da criança e de 

custo menos elevado no ambiente do jogo. Foram inseridos, poucos de custo mais elevado 

para o nordeste brasileiro (contexto do público-alvo), citados pelas crianças durante a 

entrevista, por se acreditar que tais alimentos, mais fortemente presentes em outros jogos, 

aguçam o imaginário da criança e a fazem conhecer o consumo de outras regiões brasileiras, a 

exemplo do morango. 

Sobre a problemática de a merenda escolar apresentar caráter de uma pequena 

refeição, foi acatada a sugestão dos profissionais da possibilidade de montar um cardápio e 

algumas preparações desta natureza foram incluídas nas opções de lanche. 

Na Tabela 2 é visto que a finalidade do jogo foi compreendida de modos diferentes. 

Enquanto para os profissionais foi vista como maneira de EAN, talvez por estes identificarem 

crianças com dificuldade de compreender as fontes de determinados nutrientes, para os 

escolares foi compreendida do modo que os pesquisadores haviam objetivado, isto é, 

identificar os alimentos saudáveis, o que deriva de percebê-los. 
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Haja vista que os corpora mostraram muitas crianças apontando o que seriam 

alimentos saudáveis e que a proposta do jogo não seria focar em nutrientes específicos, foi 

pensado em trabalhar uma dimensão macro de percepção. O jogo foi elaborado de maneira a 

que a criança fizesse escolhas alimentares e para tal, deveria decidir se era benéfico ou não 

para a personagem, porém, englobando a importância do ato alimentar, incluindo as suas 

consequências positivas ou negativas sobre a saúde, com ênfase na promoção da saúde, 

mantendo-se a questão do desafio de alimentar uma personagem principal de modo saudável. 

Sobre a temática do ambiente do jogo, por se tratar de um software que através da 

percepção do que seja alimentação saudável, poderá influir nos hábitos das crianças, foi 

decidido trabalhar com a temática da rotina, variando os cenários conforme locais comumente 

frequentados pelas crianças (casa, escola, rua, quadra de esporte), conforme sugerido pelos 

profissionais.  

Para otimizar o tempo, resolveu-se que as personagens principais seriam bonecos 

prontos (sem possibilidade de escolher características individuais, como cabelos, olhos, boca, 

etc.), com a opção de escolha entre menino ou menina, conforme solicitado pelas crianças. Os 

atores-chave escolhidos para compor o jogo sob a forma de personagem, além dos já citados, 

foram: mãe, professor, merendeira e vendedor ambulante. 

Percebendo-se que a motivação em jogar para os escolares estava focada na doença e 

sendo a intenção quebrar essa visão unilateral, pois embora seja importante saber que a 

alimentação não saudável possa desencadear doenças, outros sinais que não sejam doenças 

podem surgir, a sugestão de incluir a temática de atividade física e de hábitos de higiene foi 

vista de modo positivo a fim de modificar essa percepção.  

Assim, o jogo teria como desafio alimentar a personagem principal de maneira 

saudável e, como motivação, ganhar uma partida de queimada caso o jogador obtivesse a 

pontuação necessária para tal (sistema de recompensas). A escolha da queimada ocorreu por 

ter sido um jogo bastante citado pelos profissionais e escolares nas entrevistas.  

Em vista da dificuldade de se trabalhar com os computadores da escola e cogitando 

ser esta uma realidade de outras escolas de Natal, acatou-se a sugestão de utilizar o tablet 

como veículo para testar o jogo. 

Pelo fato de o desenvolvimento de um jogo digital requerer extensa discussão e 

reflexão, pois envolve fazer com que o usuário final se identifique com o mesmo, e tendo os 

jogos didáticos como desafio maior trabalhar aspectos técnicos de jogabilidade para aliar a 

diversão ao seu objetivo principal de ensinar algo (ROCHA, 2014), de posse dos requisitos 
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supracitados, decididos pela equipe, foram realizadas sucessivas reuniões a fim de 

desenvolver o roteiro. 

Sendo necessária a coerência entre conteúdos e finalidades pedagógicas, o roteiro é 

uma peça-chave nesse processo, pois permite a criação de uma narrativa capaz de educar, ao 

mesmo tempo em que instiga o jogador a percorrer todas as etapas do jogo. 

No seu desenvolvimento, as reuniões ocorriam por rodas de conversa nas quais todos 

os membros explanavam espontaneamente as suas sugestões e o foco era mantido pela 

pesquisadora moderadora. Ao fim, as ideias eram ponderadas a fim de que o objetivo fosse 

preservado e ao mesmo tempo se inserissem elementos condutores de diversão, no pensar de 

Santana et al. (2006) ao relatar que um bom roteiro garante o sucesso e o andamento das 

demais áreas a serem trabalhadas no jogo e deve contemplar: as personagens principais, 

incluindo seus conflitos interiores e obstáculos a serem percorridos; personagens secundários; 

ambientes em que se passa a história; ação do jogo; e os quebra-cabeças que o usuário 

solucionará para avançar no jogo. 

O enredo foi centrado em uma disputa sobre atividade física entre irmãos gêmeos de 

sexos opostos, cujo vencedor seria aquele que se alimentasse melhor (Figura 14). Os diálogos 

introduziam conceitos sobre alimentação nos ambientes doméstico, escolar e rua. A equipe 

percebeu que apenas selecionar alimentos ao longo do jogo o tornaria monótono. Para 

solucionar este problema, foram introduzidos minigames sobre hábitos de higiene e atividade 

física, quebrando a linearidade da rotina entre as refeições ou lanches, cujo ritmo é mais 

acelerado, de modo a abarcar a velocidade sugerida nas entrevistas. Eles servem para que as 

crianças adquiram habilidades para jogar a partida final e compensar possíveis perdas, visto 

que o desempenho da personagem e, consequentemente, a dificuldade do jogo, será maior 

caso aquele opte por escolher alimentos ultraprocessados (perda de pontos), seguido dos 

processados (ganho menor de ponto, pois no guia alimentar eles devem ser consumido em 

concomitância com os in natura e minimamente processados, os quais possuem pontuação 

maior). 
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Figura 14 - Fluxograma do roteiro. Natal, RN, fevereiro de 2015. 

 

Fonte: A autora, 2015. 

 

5.4.2 Prototipagem em papel: avaliação do roteiro, menus e personagens 

 

O roteiro escrito foi organizado sob a forma de storyboard (Figura 15) cujas cenas 

foram impressas do tamanho da tela de um tablet (10’’) para a realização do teste de 

prototipagem em papel, apresentando-se menus e enredo às crianças da escola no dia 18 de 

março de 2015 (Figura 16) em caráter individual. Além da equipe de pesquisa, participaram 

voluntariamente da coleta de dados dois outros estudantes de graduação em design. 

Antes da realização do teste do protótipo os pesquisadores e voluntários envolvidos 

reuniram-se de modo a treinar a função que cada um exerceria, de modo a que fossem 

observados o fluxo da narrativa (se coerente para os usuários), a utilização e funcionalidade 

dos menus (maneira com que os usuários utilizam o menu de informações, através da tela 

inicial ou da aba acessível durante o gameplay), compreensão dos textos, mecanismos 

menores de jogabilidade (confirmar se point and click é a melhor maneira empregada para 

movimentação das personagens ou se existe alguma dificuldade quanto a tarefa de slide para 

seleção de alimentos). 
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 Um dos pesquisadores exercia o papel de computador e a criança selecionava uma 

personagem, guiando-a com o dedo e, na medida em que apontava para os botões, o primeiro 

passava as telas. Existia ainda um facilitador que explicava o roteiro e esclarecia dúvidas 

eventuais e um observador que filmava a sessão e tomava nota do comportamento dos 

escolares ante ao jogo. 

 

Figura 15 - Telas pertencentes ao storyboard apresentado aos escolares. Natal, RN, março de 2015. 

 

Fonte: Designer de interface colaborador da pesquisa, 2015. 
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Figura 16 - Crianças testando o protótipo em papel e conhecendo o enredo. Natal, RN, março de 2015. 

 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Enquanto uma criança estava avaliando o storyboard, as demais permaneciam em 

outra sala grupalmente, na qual eram apresentadas às personagens (menino, menina, mãe, 

professor de história, vendedor ambulante e merendeira - Figura 17), perguntando se elas 

haviam gostado ou não e quais mudanças sugeririam. Quando uma criança concluía a etapa do 

storyboard, era encaminhada para a sala grupal na qual estavam uma moderadora e um 

facilitador. A criança subsequente era orientada para seguir para a análise do roteiro e menu e, 

após terminá-la, retornar ao grupo.   

 

Figura 17 - Personagens apresentadas aos escolares. Natal, RN. Março de 2015. 

 

 

Fonte: Ilustrador participante da pesquisa, 2015. 

 

Quando todos os escolares haviam finalizado o storyboard, foram questionados no 

grupo se tinham gostado do jogo e do roteiro e se desejavam modificar algo. 
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A opção de se trabalhar com o storyboard partiu da premissa de que os modelos 

mentais dos usuários são diferentes dos desenvolvedores, o que necessita considerar as 

perspectivas dos primeiros porque eles podem indicar sobre o que não gostam ou o que não 

funcionaria na prática, levantando questões inimagináveis aos pesquisadores (MORAES; 

SANTA ROSA, 2012), como ocorreu para o nosso roteiro em relação à ausência do pai.  

Quanto a esse aspecto, observaram-se dificuldades em relação a acessar a lista de 

categorias de alimentos, além de alguns leiautes e cenários, os quais foram ajustados a 

posteriori. O sistema de click and point, com uma opção adicional de simplesmente arrastar os 

alimentos para selecioná-los mostrou-se adequado.  

Quanto ao roteiro, a aprovação foi unânime, incluindo os aspectos concernentes à 

alimentação, o que pode ter ocorrido pela adoção do método do design participativo pelo qual 

a escrita do mesmo partiu da ótica das crianças e dos profissionais. Apenas as terminologias 

self service e fast food foram incompreendidas por algumas crianças, acarretando na opção de 

utilizar as terminologias brasileiras restaurante e lanchonete. 

Na avaliação dos escolares sobre as personagens, todas elas foram julgadas de 

presença relevante ao jogo. As principais (menino e menina) foram aprovadas, mencionando-

se que o peitoral da menina estava masculinizado e a equipe percebeu a necessidade de ajustes 

quanto às proporções das compleições físicas dos mesmos. 

Sobre a personagem mãe, algumas crianças relataram que ela não apresentava 

características de mãe e sim de uma jovem magra, pois na ótica delas, as mães apresentam-se 

com acúmulo de gordura localizada. Assim, solicitaram que a mãe fosse mais “cheinha” e 

apresentasse um olhar mais suave, pois tanto ela quanto o vendedor de doces foram vistos 

com traços faciais de pessoas más. 

Quanto ao professor de história, também mencionaram que estava magro e 

observaram que usava óculos, mas seus olhos não apareciam, o que foi julgado fundamental. 

O vendedor ambulante e a merendeira foram mostrados com um perfil mais lúdico, 

pensando-se nas sugestões dos escolares nos grupos focais sobre personagens que remetessem 

ao imaginário. No entanto, foram as personagens mais rejeitadas pelas crianças. 

Houve reclamação em relação ao cabelo do vendedor, cuja proposta era de que 

remetesse a um sorvete italiano, mas que para alguns remeteu a fezes. Além disso, a gravata 

ilustrada para a personagem estava sob a forma de pirulito, mas alguns escolares não 

gostaram. 

No tocante à merendeira, a maior reclamação foi de que ela estava muito gorda. 

Algumas crianças não gostaram da sua touca que remetia a uma maçã, mas a maioria aprovou 
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a ideia e uma criança fez a ressalva de que os sapatos eram pretos, quando para se manipular 

alimentos, se faz necessário que sejam de cor branca (Figura 18). 

 

Figura 18 - Desenho feito por uma menina de 9 anos, com destaque para a personagem mãe e o tipo de calçado 

que a merendeira deveria possuir. Natal/RN, março de 2015. 

 

Fonte: Escolar participante do teste do protótipo em papel, 2015. 

 

Para todas as personagens houve queixas quanto à ausência de nariz. Sobre os 

demais aspectos dos desenhos, a exemplo de traços e cores, estes foram elogiados. Existiu a 

sugestão de que fosse acrescentada a personagem pai, haja vista que a história apenas 

contemplava a mãe no ambiente doméstico.  

Relativo aos minigames os escolares relataram gostar de todos. No minigame de 

escovação existia uma ilustração de uma boca e o jogador deveria higienizá-la completamente 

com uma escova. Para o de basquete, o objetivo era arremessar bolas na cesta, até atingir 

determinada pontuação. Já no tica-tica, na inteligência artificial, para vencer adotou-se o 

mesmo modo em que as crianças costumam brincar, isto é, tocar no adversário e desviar dos 

demais para não ser tocado. 

Lebram et al. (2009) asseveram que embora a pedagogia seja o elemento 

característico dos Serious Games, a história e o componente de entretenimento devem ser 

priorizados no projeto do jogo digital. Isto é de fundamental importância, pois contribui tanto 

para a motivação quanto para o engajamento da criança nas atividades educativas presentes 

nos jogos. Ademais a narrativa deve considerar a mecânica e a estética, além dos elementos 

comuns ao universo em que o usuário convive, mas sem descaracterizar o ludismo, já que a 

personagem não vive em um mundo real (OLIVEIRA; TERZIAN; KATO, 2014). 
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Por esta razão, todas as observações das crianças foram consideradas para versão 

final do jogo, ajustando-se o roteiro pela a inclusão do pai no café da manhã e com falas no 

almoço, brincadeira da tarde e fim do jogo. Foram sendo acrescentados o professor de 

educação física, um narrador juiz e outras personagens infantis para a partida de queimada, 

com redesenho das demais personagens a fim de abarcar as sugestões dos escolares, segundo 

(Figura 19). 

 

Figura 19 - Personagens para a versão final do jogo. Natal/RN, setembro de 2015. 

 

   Mãe           Gêmeos        Professor   Vendedor    Merendeira     Pai     Amigos 1,     2,          3,          4        Educador                        

                                                                                                                                                                                   Físico 

Fonte: Ilustrador participante da pesquisa, 2015. 

 

O storyboard foi considerado um facilitador no processo de narrar o roteiro porque 

proporcionou à criança a visualização do tipo de ambiente no qual o enredo se desenvolveria. 

Para além de envolver atribuições específicas de cada membro desenvolvedor, permitiu uma 

aproximação com o público-alvo e identificar os seus interesses. Por conseguinte, a interação 

com o usuário enquanto pessoa ativa no design do jogo facilitou a tomada de decisão pela 

equipe, contribuindo para a definição das características visuais, comportamentais e 

emocionais das personagens e dos modelos de interação do jogo. 

 

5.4.3 Criação da marca do jogo eletrônico 

 

Tendo em vista a importância da marca para a caracterização da identidade visual de 

videogames, para o jogo proposto tornou necessário solidificar uma logomarca, de maneira a 

que os usuários tivessem acesso a uma imagem que representasse e remetesse ao mesmo. 

A marca pode ser definida pelo que as pessoas pensam quando ouvem o nome de seu 

produto, serviço ou empresa (MCLAUGHLIN, 2011) e neste estudo, é considerada marca a 

agregação dos elementos ligados à identidade visual (missão do jogo, valores, público-alvo) 

com o logotipo.  
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Visto que os escolares já estavam cientes da finalidade do jogo eletrônico, ainda nos 

grupos focais realizados em março, foi solicitada a sugestão de nomes que julgassem 

interessantes para o jogo. Considerando o foco na alimentação, eles fizeram as seguintes 

sugestões: O jogo da alimentação, O jogo da alimentação saudável, Alimentação saudável, 

Aprendendo a se alimentar, Alimentex, O jogo dos gorduchos, O jogo dos cuecas, O jogo das 

calcinhas, Saudável, Saúde, Rotina. 

Observado um consenso maior em relação a nomes que remetessem à palavra 

alimentação, a equipe de pesquisa passou a realizar reuniões sistemáticas, com exposição e 

consolidação das ideias das crianças, além de releituras no roteiro, a fim de criar um nome 

que apresentasse relação com o conteúdo do jogo e remetesse à principal palavra identificada 

nas sugestões das crianças, i.e., “alimentação”. 

O desenvolvimento envolveu a equipe multidisciplinar de design e todas as decisões 

foram tomadas em equipe, em espírito colaborativo. Seis membros realizaram uma sessão de 

brainstorming em abril de 2015, com duração de 34 minutos e 24 segundos, cujas regras 

eram: Fale o que quiser, não critique o outro e deixe a mente livre. Estas foram fixadas na 

parede da sala, assim como, seis Figuras de jogos com o mesmo foco, de maneira a estimular 

o processo criativo (Figura 20). Gerou-se 60 alternativas de nomes, mas que ao ver da equipe, 

nenhum transmitia a mensagem do jogo. 

 

Figura 20 - Regras para o brainstorming e exposição das personagens criadas e de jogos on-line existentes com 

focos semelhantes. Natal/RN, abril de 2015. 

 

Fonte: A autora, 2015. 
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Em outra sessão de brainstorming em maio de 2015, foi solicitado que os mesmos 

participantes realizassem previamente uma busca on-line a respeito de nomes de jogos que 

envolvessem a temática, independentemente da finalidade. O intuito foi de criar um banco de 

dados na memória de todos, conduzindo a não repetição de nomes já existentes e buscando 

alternativas inovadoras.  

Apesar disso, apenas uma participante trouxe 41 nomes de jogos já existentes os 

quais foram partilhados a outros dois que compareceram à sessão. Cada um estava livre para 

falar palavras que viessem à mente e surgiram 38 alternativas. Destas, os presentes 

escolheram as dez propostas mais interessantes e abriram uma votação on-line entre todos os 

membros da equipe para que a melhor alternativa fosse eleita e, em caso de não gostarem de 

nenhum, sugerissem outra. 

Pensando-se no público-alvo, cuja fase de desenvolvimento está atrelada à 

imaginação e divertimento e, considerando ainda que as alternativas giravam em torno da 

palavra alimentação, recebendo maior quantidade de votos aquelas voltadas à “rango”, a 

alternativa eleita tomou como base, variantes de tal palavra. A escolha desta palavra se deve a 

proposta do jogo que pretende não somente ensinar algo, mas entreter o usuário. Assim, 

“rango” seria uma variante mais descontraída da palavra alimentação. 

Consideraram-se os seguintes eixos na escolha do nome, os quais serviram para a 

formação da identidade visual e, conseguintemente da marca: 

 

1°: Público-alvo – crianças na fase escolar (7 a 10 anos de idade); 

2°: Expansão da marca para além de jogos eletrônicos, ou seja, para a realização de 

Educação Alimentar e Nutricional por meio de recursos midiáticos diversificados. 

3°: Missão do jogo – conduzir o escolar a perceber quais alimentos são mais 

saudáveis e quais são menos saudáveis, atrelado ao fomento da prática de atividade física por 

recursos midiáticos a fim de promover a saúde. 

4°: Valores – responsabilidade social, valorização da promoção da saúde, espírito de 

equipe, entretenimento. 

 

A opção pela palavra “rango” foi motivada por ela se enquadrar nos pontos 

anteriormente elencados e porque ela remete a significados diferentes, relacionados à missão e 

valores da marca. Segundo o dicionário Aurélio, tal palavra é uma gíria brasileira que 

significa alimento, comida ou refeição (FERREIRA, 2010), além de ser o nome de uma 

personagem, criada pelo cartunista Edgar Vasques, cuja tirinha realizava denúncia social 
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(KLEIN, 2008), incluindo diálogos que faziam refletir sobre o Direito Humano à Alimentação 

Adequada, sobretudo para os pobres.  

Já no contexto espanhol, embora a palavra seja aplicada para significar faixas etárias, 

rango também é uma gíria para uma antiga brincadeira infantil na qual uma criança se agacha 

para outra saltar sobre o seu corpo. Segundo Sarlé, Sáenz e Rodriguez (2014), a brincadeira se 

chama “Salto al rango”, representa um desafio para as crianças cuja dificuldade é modulada 

pela inclinação do corpo e foi retratada por Goya, na pintura Juegos de niños: El Paso (Figura 

21), representando um tipo de atividade física. Assim, a palavra está relacionada tanto à 

alimentação quanto à atividade física e ao entretenimento, ressaltados anteriormente. 

 

Figura 21 - Juegos de niños: El Paso Francisco Goya, 1779. 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juego_de_ni%C3%B1os,_el_paso.jpg 

 

Uma nova etapa seguiu-se, desta vez para a checagem da existência ou não de 

marcas com nomes semelhantes e suas variantes, em sites de busca pela Internet, e prosseguir 

com o registro da marca. De posse das marcas existentes, a equipe chegou ao nome Ran-gO, 

separando a palavra em duas partes, de modo a que a palavra no todo significa alimentação e 

fragmentada remete às palavras de língua inglesa “ran” (passado de correr) e “go” (presente 

de ir), relacionadas a ações e, assim, à atividade física. 

A busca por um conceito da marca Ran-gO® quanto a ser divertida e associada ao 

lúdico das brincadeiras e atividades físicas da infância, com foco na alimentação, partiu do 

escrito por Wheeler (2009). Esse autor enfatiza que a competição do mercado atual cria 

inúmeras possibilidades de escolha para os consumidores, fazendo com que uma marca forte e 

estável crie relações afetivas positivas com as pessoas e seja decisiva para garantir que o seu 
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produto ganhe destaque não só no momento de escolha, mas também durante o seu uso, 

fazendo com que aqueles se identifiquem cada vez mais com a marca. 

A construção de uma marca, ou branding, é um processo de grande importância para 

o sucesso de jogos eletrônicos no mercado. As equipes de desenvolvimento de jogos 

eletrônicos precisam não só fazer com que seus produtos sejam divertidos ou possuam apelo 

estético elevado, mas também se relacionem com seus usuários. Através da construção de 

uma marca, e consequentemente da identidade visual de um jogo, cria-se uma singularidade, 

que ficará gravada na mente dos jogadores. 

De posse do nome da marca, partiu-se para um estudo de tipologia, traços, cores e 

demais elementos gráficos. Em seguida, a partir da análise de similares e levando em 

consideração os mesmos valores já elencados, foram geradas 25 alternativas de logotipo para 

o jogo. Dessa porção, foram pré-selecionadas sete alternativas consideradas como as mais 

interessantes pela a equipe (Figura 22). 

 

Figura 22 - Alternativas de desenho de marca pré-selecionadas para escolha. Natal/RN, junho de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Equipe de designers participantes da pesquisa, 2015. 

 

A seguir, será feita uma breve descrição dos conceitos dos logotipos pré-

selecionados: 

 

Alternativa 1 – a ideia representa o lado competitivo e esportivo do jogo por meio de 

um brasão de equipe. O símbolo reflete algumas características da história e mecânicas do 

jogo, em que os personagens principais são capitães de times rivais que precisam vencer um 

ao outro no final do dia. Além do espírito de união e competitividade, o desenho também 

Alternativa 1                         Alternativa 2                      Alternativa 3                        Alternativa 4 

 

 

Alternativa 5                         Alternativa 6                      Alternativa 7                         
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possui os elementos do garfo e faca, representando o papel importante da alimentação para os 

times; 

Alternativa 2 – o conceito representado por essa alternativa utiliza o quadro de giz 

como suporte para a identidade visual. O quadro de giz é utilizado em escolas pelos 

professores e também em restaurantes e cafés, mostrando informações que precisam ser 

mudadas, como o prato do dia. A ideia foi utilizar este elemento comum entre a educação 

infantil e o campo alimentar para unir os dois mundos; 

Alternativa 3 – esse logotipo demonstra dinâmica e rapidez. Suas formas afiadas e 

aerodinâmicas, que remetem à forma do raio, e por sua vez energia, demonstram aspectos 

ligados ao esporte e movimento, uma parte muito importante do enredo do jogo sendo 

projetado. O próprio ato da alimentação se constitui em fornecer energia para o corpo, 

reforçando o conceito; 

Alternativa 4 – a sopa de letrinhas “brinca” com a possibilidade de fazer lettering 

inspirado em comida. O conceito possui um apelo lúdico que representa muito bem o jogo e a 

maneira como os alimentos são explorados nele; 

Alternativa 5 – o tipo desenvolvido possui um perfil moderno e dinâmico. Suas 

curvas apresentam movimento e fluidez, tornando a ideia lúdica. A tipografia mostra-se de 

fácil identificação; 

Alternativa 6 – as letras menos rebuscadas geram uma identificação com os usuários, 

escolares de até dez anos de idade. Ao fundo, a ideia de roleta, representando os elementos do 

jogo, que são muitos. A possibilidade de tirar essa ideia do plano estático e animá-la durante o 

jogo cria inúmeras possibilidades interessantes de interação para as elas de menu; 

Alternativa 7 – o logotipo apresenta fluidez e continuidade, com curvas que 

conduzem ao movimento. A composição da palavra Ran-gO® está diferente das outras 

alternativas, sendo quebrada não só pelo hífen, mas também pela disposição dos tipos. 

 

Após análise das alternativas, foi decidido que a alternativa 2 seria a mais 

interessante para a proposta do jogo por remeter tanto à escola quanto ao restaurante, com 

necessidade de inclusão de mais elementos gráficos associados à alimentação e atividade 

física.  Seguiu-se com o refinamento da marca a partir de computação gráfica e geração de 

alternativas (Figura 23). 
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Figura 23 - Alternativas de desenhos de marca selecionadas para refinamento. Natal/RN, julho de 2015. 

 

                               

 

                 

Fonte: Designer de interface colaborador da pesquisa, 2015. 

 

Nesta etapa foi escolhida a alternativa 1 a qual foi avaliada por uma parecerista, 

colaboradora do projeto da marca, designer e docente da Universidade Estadual Paulista 

“Julio de Mesquita Filho” (Unesp), doutora em Psicologia Social. Esta sugeriu retirar os 

elementos ornamentais nos lados por não acrescentarem informação, diminuindo o hífen por 

julgar a espessura exagerada, a exemplo da alternativa 3. Relativo à identificação direta dos 

símbolos, julgou que a imagem não estaria diretamente relacionada ao esporte e que os 

talheres e prato necessitariam de melhor refinamento, os quais deveriam ser redesenhados de 

modo a ajustar a proporção e a comunicabilidade entre os mesmos, fechando a Gestalt. Além 

disso, indicou que o “go” em caixa alta poderia funcionar melhor. 

Avaliadas as proposições da parecerista, optou-se pelo redesenho, porém mantendo-

se o "go" na forma como estava por se entender que as letra R e O proporcionam um 

fechamento da imagem. Priorizou-se por manter ainda a simbologia de objeto circular em 

fogo, pois embora não esteja associada a esporte, visa remeter à brincadeira infantil de 

queimada, contida no roteiro. Solucionando o problema com a Gestalt, os talheres foram 

inseridos no prato e este substituiu a bola. 

Por fim, finalizou-se a marca com um estudo de cores, priorizando-se a cor verde, 

por estar associada a elementos da natureza e, assim, alimentos in natura (Figura 24). O prato 

com talheres representando uma bola e a cor alaranjada (próxima à cor de fogo) visou remeter 

à importância de se alimentar bem para ganhar a partida final de jogo de queimada, 

brincadeira comum na cultura brasileira na qual uma dada criança, pertencente a um time, 

lança uma bola para atingir alguém do time adversário, com o intuito de “queimá-la” e assim, 

Alternativa 1                                                Alternativa 2                                  Alternativa 3                         

 

Alternativa 4                                                                                Alternativa 5                        
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eliminá-la do jogo, vencendo o time que conseguir atingir todos os adversários. A alternativa 

eleita foi a 5, representada em tamanho maior na Figura 25. A marca está atualmente em 

processo de registro junto ao Núcleo de Inovação Tecnológica da UFRN e ao INPI. 

 

Figura 24 - Estudo de cores para a logomarca Ran-gO®. Natal/RN, setembro de 2015. 

 

 

Fonte: Designer de interface colaborador da pesquisa, 2015. 

 

Figura 25 - Logomarca Ran-gO® finalizada. Natal/RN, setembro de 2015. 

 

Fonte: Designer de interface colaborador da pesquisa, 2015. 

 

5.5 DESENVOLVIMENTO DO JOGO PARA O SISTEMA ANDROID  

 

Paralelamente à criação da marca, ocorria o desenvolvimento das demais ilustrações 

(cenários e telas, botões, menus e diálogos), assim como da programação. As problemáticas 

referentes à jogabilidade foram expostas em sessão de brainstorming, com os participantes 

possuindo à sua disposição tablet android, papéis, canetas e lápis de cor para que pudessem 

expressar o mais livremente possível as suas ideias. A opção pelo sistema android ocorreu ao 

se considerar que ele é utilizado na maioria dos dispositivos eletrônicos móveis no Brasil. Na 

medida em que as alternativas surgiam, a moderadora tomava nota em vários post it, 

Alternativa 1                         Alternativa 2               Alternativa 3                        Alternativa 4 

 

 

Alternativa 5                         Alternativa 6               Alternativa 7                        Alternativa 8 
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dispondo-os em parede para que ficassem visíveis e, assim, facilitasse na tomada de decisão 

(Figura 26). 

 

Figura 26 - Sessão de brainstorming com foco na programação. Natal/RN, maio de 2015. 

   

Fonte: A autora, 2015. 

 

Conforme a narrativa proposta no roteiro, optou-se pela a criação de uma estrutura de 

programação baseada em Role-Playing Game (RPG). Este surgiu nos Estados Unidos em 

1973 como um jogo de tabuleiro grupal e apresenta-se desde então relacionado à literatura 

ficcional na qual o jogador é capaz de levar as personagens a aturarem em um cenário e poder 

produzir a narrativa, associado à busca de aquisição de um conhecimento pela ação. 

Apresenta como características a necessidade de um livro (manual que descreve desde as 

regras do jogo até o ambiente), lido pelo narrador, e que serve para orientar os jogadores a 

assumirem papéis, além de determinar o resultado de suas ações (VASQUES, 2008). 

No caso de RPG eletrônico, a programação exerce o papel do narrador, também 

conhecido como Game Master, indicando caminhos e possibilidades. Esse tipo de RPG 

quando envolve múltiplos jogadores é conhecido como Massively Multiplayer Online Role-

Playing Game, um jogo para uma grande quantidade de jogadores simultâneos (SATO; 

CARDOSO, 2008). 

O enredo proposto pelo Ran-gO® aproxima-se de um RPG na medida em que a 

personagem percorre cenários, iniciando pela casa em que mora, com uma estória 

sequenciada na qual o jogador, ao escolher uma personagem, assume o papel de representá-la 

no ambiente do jogo. 

 Relativo ao Gameplay, isto é, à interação do jogador com o mundo do jogo 

(personagens, cenários, objetos, sons, textos, imagens, animações e enredo) e vice-versa, na 

qual está inserida a mecânica com ações e regras postas de modo a permitir a jogabilidade 

(SATO; CARDOSO, 2008), a pontuação no Ran-gO® dependerá do comportamento 

estratégico mediante as regras. Isto é, a criança pode escolher o desempenho da personagem 
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principal no jogo a depender de como a alimenta ao longo dos ambientes, incluindo o 

desempenho nos minigames, os quais pontuam adicionalmente, sendo a finalidade vencer a 

partida ao fim do jogo, inicialmente de queimada, mas que foi substituída por uma partida de 

bandeirinha, haja vista dificuldades em adequar a programação no prazo estipulado no 

cronograma da pesquisa.  

 

5.5.1 Descrição do Ran-gO® 

 

O Ran-gO® é composto por uma tela inicial na qual estão presentes um botão para 

iniciar o jogo e outro relativo à informação no qual o usuário pode acessar as categorias de 

alimentos, as personagens e os créditos. 

Ao selecionar a categoria de alimentos, há opção de clicar sobre três abas: alimentos 

in natura ou minimamente processados; alimentos processados; alimentos ultraprocessados; 

óleos, gorduras, açúcar e sal. Nas abas estão os conceitos de cada categoria com 

exemplificação de alimentos, tomando como base o Guia Alimentar adotado neste estudo 

(Figura 27). 

O jogo inicia num quarto, após escolha da personagem, surgindo um tutorial para que 

a criança saiba que deverá utilizar botão direcional para realizar movimentos. Para cada 

minigame também há tutoriais, assim como para as refeições.  

Na Figura 28 está ilustrado o fluxo de telas, com o caminho percorrido a partir da 

escolha da personagem menina. O mesmo ocorre quando a criança opta pelo menino na tela 

de seleção (Figura 29), modificando-se apenas o cenário do quarto.  
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Figura 27 - Categorias de alimentos no Ran-gO®. Natal/RN, maio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016, a partir das telas criadas pelo designer de interface e pelo ilustrador. 
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Figura 28 - Fluxo de telas do Ran-gO®. Natal/RN, maio de 2016. 

 

Fonte: A autora, 2016, a partir das telas criadas pelo designer de interface e pelo ilustrador. 
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Figura 29 - Tela de seleção da personagem no Ran-gO®. Natal/RN, maio de 2016. 

 

Fonte: A autora, 2016, a partir das telas criadas pelo designer de interface e pelo ilustrador. 

 

Passa-se, então, a um corredor com duas portas, uma referente ao banheiro (onde há 

o minigame de escovação) e outra à cozinha com um diálogo entre pais e filhos, seguido de 

escolha do café da manhã e ida para escola na qual, em sala de aula, um professor de história 

fala com os alunos sobre alimentação, tomando como exemplo os índios potiguaras, os quais 

eram nativos do Rio Grande do Norte, estado no qual o Ran-gO® foi desenvolvido.  

Após a aula abre-se o cenário do pátio da escola e o jogador pode optar por lanchar 

na cantina da escola, na qual está a merendeira, ou no portão, comprando a um vendedor 

ambulante (opções menos saudáveis). Segue-se então para o minigame de basquete, no qual a 

criança deve arremessar a bola, desviando do oponente para fazer a cesta.  

O pai, então, em um novo diálogo com os filhos sobre como foi a aula na escola, 

informa que a mãe não teve tempo de fazer o almoço por dar hora extra, oferecendo-lhes a 

opção de escolher almoçar num restaurante ou numa lanchonete. Depois, o pai incentiva a 

brincar de tica-tica no cenário do pátio da escola. Em seguida, aparece a tela com a mãe 

informando de uma pausa para o lanche e outra tela, com opções de escolhas para o lanche da 

tarde, com posterior minigame do tica-tica desta vez no cenário do quintal da casa. Salienta-se 

que para cada minigame, há um feedback ao jogador em relação a perda ou vitória, conforme 

ilustra a Figura 30. 
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Figura 30 - Telas ilustrando feedback de vitória ou derrota ao jogador no minigame de tica-tica. Natal/RN, 

setembro de 2016. 

 

Fonte: A autora, 2016, a partir das telas criadas pelo designer de interface e pelo ilustrador. 

 

Os tutoriais a respeito de como jogar surgem ao longo do jogo, conforme ilustra a 

Figura 31 para os minigames. 

 

Figura 31 - Telas com tutoriais para os minigames. Natal/RN, setembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016, a partir das telas criadas pelo designer de interface e pelo ilustrador. 

 

Após o tica-tica surge a hora do jantar e, por fim, a partida de bandeirinha, cujo 

desfecho é dependente da pontuação numa barra de energia. 

Ao jogador é possibilitado acompanhar o seu desempenho pela visualização de sua 

pontuação na medida em que seleciona alimentos, conforme a Figura 32 em que houve ganho 

de 15 pontos pela seleção do jerimum/abóbora (minimamente processado), de cinco pontos 
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pela sardinha em conserva (processado) e perda de dez pontos pela seleção do refrigerante 

(ultraprocessado). 

 

Figura 32 - Telas com pontuações dos alimentos. Natal/RN, setembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016, a partir das telas criadas pelo designer de interface e pelo ilustrador. 

 

Ademais, há a barra de experiência (Exp) a qual quanto mais cheia (mediante 

escolhas de alimentos saudáveis), conduz a progressão em níveis. Assim, quando a criança 

atinge a experiência necessária, muda de nível, tornando-se cada vez mais rápida e com mais 

energia.  

Existe, portanto, outra barra chamada de energia a qual apresenta um valor máximo 

por nível. Quanto maior o nível que o jogador alcança, maior será a energia acumulada para 

conseguir vencer a partida de bandeirinha.  

Habilidades também são adquiridas pelo avançar de níveis (Figura 33). Ao atingir o 

nível três, a personagem ganha a habilidade dash, isso é, apertando um dos direcionais ao 

mesmo tempo em que a letra “a”, é possível saltar rapidamente para frente. Ao ser habilitada 

esta opção, há perda inicial de energia, porém quanto mais o jogador o utiliza, melhor se torna 

o dash (habilidade de saltar da personagem aumenta em duas vezes quando comparada à 

normal) e maior o acúmulo de energia. 
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Progredindo para o nível cinco, é possibilitado o uso do botão direcional para 

caminhar no sentido diagonal. Já no nível seis, o dash aumenta novamente, desta vez, em três 

vezes (super impulso). 

A partir do nível sete o jogo torna-se mais veloz, com uma habilidade denominada 

aceleração, acionada por um botão (por 10 segundos, a personagem fica temporariamente com 

energia infinita e se movendo duas vezes mais rápido, até que no nível oito atinge 20 

segundos). Isto é, tal habilidade ao se esgotar o tempo requer um cooldown (tempo de 

recarga). No nível nove, a aceleração fica sempre ativada, podendo ser acionado quantas 

vezes quiserem, sem necessidade de recarga (aceleração infinita). 

 

Figura 33 - Telas informando sobre as habilidades adquiridas ao longo do jogo. Natal/RN, outubro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016, a partir das telas criadas pelo designer de interface e pelo ilustrador. 

 

Sobre os minigames, ao vencê-los, é possível acumular pontos que permitem um 

retry (tentar novamente) ao jogador, mas que não contribui com a barra de experiência. 
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5.6 AVALIAÇÃO DO JOGO PELOS ESCOLARES 

 

Este tópico se refere à etapa 3 da pesquisa a qual envolveu 37 escolares todos eles 

entrevistados sobre a compreensão acerca da alimentação após o contato com o jogo e dos 

quais 29 participaram da avaliação da satisfação, no mês de novembro de 2016. 

 

5.6.1 Perfil dos escolares da etapa 3 

 

A respeito do perfil dos 37 escolares participantes da etapa 3, a média de idade em 

anos foi de 8,0 ± 1,06DP (7 anos: 24,3%; 8 anos: 29,7%; 9 anos: 24,3%; 10 anos: 21,6%), e o 

sexo predominante foi o feminino (51,4%). 

No tocante ao uso de tablet para fins de jogo, 64,9% das crianças relataram utilizá-lo, 

sobretudo nas frequências diária e semanal, ambas com 21,6% (Figura 34), demonstrando que 

a maioria delas possuía algum tipo de habilidade com jogos e estavam aptas a acessar o Ran-

gO®. 

 

Figura 34 - Frequência de uso de tablet pelos escolares. Natal/RN, novembro de 2016. 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

Das 13 crianças que relataram nunca terem usado o tablet para fins de jogo, todas 

elas disseram utilizar o smartphone com esta finalidade e apenas uma, tanto o smartphone 

quanto o computador, o que foi considerado positivo, haja vista que as funções tanto do tablet 

quanto do smartphone são similares para o jogar eletronicamente, sobretudo no que condiz ao 

uso de tela touchscreen, não comprometendo, portanto, o acesso ao jogo testado. 
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Partindo para a questão das informações prévias a respeito de alimentação, pode ser 

vista uma grande influência dos pais na Figura 35, pois 89,2% dos escolares afirmaram que 

estes os orientam a respeito.  

Outra fonte marcante é a de aulas ou palestra sobre o tema em que 75,7% afirmaram 

ter participado, corroborando com os achados da etapa 1 deste estudo, visto que é uma 

temática presente no conteúdo didático pedagógico do ensino fundamental. Ademais, é 

preciso considerar que a escola possuía o segundo melhor IDEB da cidade de Natal, o que 

pode levar a crer que estas crianças possuem um diferencial em relação às demais da cidade 

em relação às formas como a temática de alimentação e nutrição são conduzidas, culminando 

neste percentual de mais de 75%.  

Apesar disto, foi observado durante a coleta de dados que a maioria daquelas no 2° 

ano de ensino não havia tido aula ou palestra sobre alimentação, o que representou 55,6% das 

nove crianças que estavam nessa categoria. Ao serem questionadas durante as entrevistas, as 

mesmas informaram que tal conteúdo era visto a partir do 3° ano. Porém, as outras quatro 

crianças eram do 3° ano, indicando que para estas sequer houve a lembrança do tema. 

A respeito da influência dos pais sobre a alimentação de crianças, estudo em Portugal 

mostrou que 43,9% dos progenitores tinham conhecimentos suficientes sobre alimentação 

infantil, 30,7% bons e 25,4% insuficientes e isso estava relacionado ao contexto 

sociodemográfico de desigualdades em saúde (PINTO, 2017).  

Apesar de exercerem papel nas condutas alimentares das crianças, os pais não 

costumam ter suporte ou treinamento para tal (FREITAS; COELHO; RIBEIRO, 2009), 

quando eles são os primeiros educadores, influenciando na escolha de alimentos, o que requer 

as famílias como parceiras das estratégias de promoção da saúde e da alimentação saudável 

desenvolvidas no ambiente escolar (LAZAROTTO; TEO, 2016). 

Na mesma perspectiva, os professores carecem de conhecimentos e habilidades sobre 

promoção da alimentação saudável, em associação à comunidade escolar, a fim de que a 

temática esteja no plano pedagógico de ensino, de maneira a que as ações sejam sustentadas 

dentro e fora da escola (CAMILO, 2014). 

No quesito leitura de material sobre alimentação, apesar de a maioria ter dito que já 

leu (59,5%), o percentual dos que não leram é próximo (40,5%), o que pode refletir 

fragilidade em relação ao hábito de leitura das crianças e/ou inacessibilidade de materiais 

dessa natureza, porém, é válido destacar que os livros didáticos, segundo a lei de diretrizes e 

bases, contempla este assunto. Deste modo, cabe uma reflexão em relação às formas como 

esse conteúdo pode estar sendo trabalhado nos livros. Estas podem não estar sendo atraentes 



146 

 

ao estudante, não resultando, assim, numa aprendizagem significativa, o que pode ter 

induzido uma parcela das crianças a afirmar não terem tido aula ou palestra sobre o assunto. É 

necessário sair da perspectiva tradicional e adentrar nas metodologias ativas de ensino, nas 

quais os aprendizes tornam-se sujeito ativos no seu processo de ensino-aprendizagem. 

Todas as crianças possuíam pelos menos uma dessas fontes de informação sobre 

alimentação. 

 

Figura 35 - Fontes de informação dos escolares a respeito da alimentação. Natal/RN, novembro de 2016. 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

A respeito de frequentar ambientes que servem fast foods, a maioria o fazia (56,8%), 

sendo as frequências mais prevalentes a mensal, semanal e raramente (Figura 36). 

Preocupantemente, 5,4% das crianças os frequentavam diariamente. Assim, 18,9% das 

crianças frequentavam fast foods uma vez por semana ou mais, aproximando-se do achado de 

Adams et al. (2015) para crianças do Reino Unido, cujo percentual para comer fora de casa 

foi de 19% e em que as crianças entre 5 e 4 anos o faziam mais do que aquelas entre 10 e 14 

anos de idade, justificado pelos autores pelo fato de as crianças menores passarem menos 

tempo na escola e mais tempo com os pais, os quais as conduzem a estes locais. Quando se 

tratava de comprar a refeição pronta e levar para comer em casa (take away), as crianças 

acima de 9 anos estavam mais propensas a fazê-lo. 
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Figura 36 - Frequência de ida dos escolares a restaurantes/lanchonetes fast food. Natal/RN, novembro de 2016. 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

Sobre o local de realização das refeições em casa (Figura 37), a maioria relatou ser 

na mesa (59,5%), mas parcela significativa afirmou o fazer em frente à televisão (35,1%) ou 

em outro local (5,4%). 

Fazer as refeições em frente à televisão pode ser prejudicial à saúde porque altera o 

controle fisiológico da fome e saciedade, contribuindo para o consumo de alimentos 

obesogênicos (OLIVEIRA et al., 2016). Ademais, quanto mais tempo assistindo TV, maior a 

exposição da criança às propagandas que podem contribuir para o aumento na ingestão de 

alimentos ultraprocessados. No estudo de Emond et al. (2016) com crianças de 3 a 7 anos de 

idade, quanto mais tempo as crianças passavam assistindo televisão, maior a exposição aos 

comerciais e maiores as idas aos restaurantes fast foods. 

 

Figura 37- Local de realização de refeições em casa pelos escolares. Natal/RN, novembro de 2016. 

  

Fonte: A autora, 2016. 
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5.6.2 Avaliação da satisfação para com o jogo 

 

No mês de novembro de 2016 os escolares testaram o jogo (Figura 38), tendo 

membros da esquipe de design presentes para o esclarecimento em relação a qualquer dúvida 

relativa ao ato de jogar. Quanto à avaliação da satisfação, dos 29 escolares que responderam 

ao questionário a média de idade foi de 8,4 anos ±1,09 DP (24,1% com sete anos, 27,6% com 

oito, 27,6% com nove e 20,7 com dez), dos quais 51,7% eram meninas. 

 

Figura 38 - Grupo de escolares testando o Ran-gO®. Natal/RN, novembro de 2016. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

A tabela 3 contempla todos os itens da Escala Likert aplicada com os mesmos. Cabe 

a ressalva de que para a componente motivação, nos itens relacionados à confiança, quanto 

mais próximo do valor referente a discordo, mais satisfatória a avaliação do jogo. O mesmo 

ocorre na experiência do usuário para os itens relacionados ao estresse. Esses itens foram 

chamados de itens de reprovação do jogo. Os demais itens foram nominados de itens de 

aprovação. 

Conforme salientado anteriormente, a moda é quem mais reflete os resultados de 

uma escala dessa natureza, visto que o número em si não representa uma medida e sim, um 

posicionamento de uma avaliação subjetiva. Assim, média e desvio padrão foram calculados 

apenas para saber da existência de variações nas respostas das crianças, haja vista a diferença 

de idade entre as mesmas. 
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Segundo o parâmetro da moda, todos os itens tiveram avaliação satisfatória, pois os 

itens de aprovação possuíam moda igual ou superior a quatro (entre concordo parcialmente e 

totalmente). Para os de reprovação com exceção do item seis, os demais apresentaram moda 

igual a um, isto é, com a maioria das crianças discordando em desaprovar o jogo segundo tais 

itens.  

O item seis está relacionado à confiança e indica uma concordância parcial dos 

escolares de que “as atividades do jogo foram difíceis”. Esse item, assim como o sete, que 

também pertence ao componente confiança, apresentaram maiores desvios-padrão, refletindo-

se também na média, com valores próximos a três, ou seja, tendendo à indiferença. Tal achado 

pode indicar que, porque “o jogo tinha muita informação (item sete)”, suas atividades “foram 

difíceis (item seis)”, embora a escala não detalhe que excessos de informações seriam esses. 

As frequências percentuais por idade aplicadas para os itens, a fim de identificar 

discrepâncias e expressas em gráficos, estão dispostas nas Figuras 39 a 46. 
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Tabela 3 - Avaliação do jogo pelos escolares, segundo pontuação na Escala Likert.  

Natal/RN. Novembro de 2016. 

 

ITEM 
TOTAL 

Moda Média DP 

MOTIVAÇÃO    

Atenção 

1. Assim que vi o jogo, algo despertou minha atenção.  5 4,3 1,5 

2. Os desenhos presentes na tela do jogo são atraentes (personagens, cenários, botões, menus...). 5 4,7 0,8 

Relevância    

3. Eu gostei tanto do jogo que gostaria de aprender mais sobre o assunto abordado por ele. 5 4,4 1,4 

4. O conteúdo do jogo é importante para mim. 5 4,7 0,8 

5. O conteúdo do jogo será útil para mim. 5 4,8 0,8 

Confiança    

6. As atividades do jogo foram difíceis. 4 3,3 1,6 

7. Foi difícil encontrar e lembrar o que era mais importante porque o jogo tinha muita 

informação. 

1 3,0 1,8 

8. Foi difícil prestar atenção no jogo porque não tinha nada a ver com minha vida 1 1,3 0,9 

Realização    

9. Completar as tarefas do jogo me deu um sentimento de realização. 5 4,9 0,3 

10. Eu aprendi algumas coisas que eu não esperava com o jogo. 5 4,5 1,2 

11. Eu me senti bem ao completar o jogo. 5 4,9 0,4 

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO     

Imersão 

12. Eu não percebi o tempo passar enquanto jogava, pois estava concentrado no jogo. 5 4,5 1,2 

13. Me esforcei para ter bons resultados no jogo. 5 5,0 0,2 

14. Me senti estimulado a aprender com o jogo. 5 4,8 0,8 

Desafio    

15. Gostei do jogo, não me senti impaciente ou chateado. 5 5,0 0,2 

16. As tarefas do jogo não são muito fáceis nem muito difíceis. 4 3,6 1,6 

Habilidade / Competência 

17. Me senti bem-sucedido. 5 5,0 0,2 

18. Eu alcancei rapidamente os objetivos do jogo. 5 4,3 1,3 

19. Senti que estava tendo progresso durante o jogo. 5 4,6 0,9 

Divertimento 

20. Eu gostaria de utilizar este jogo por bastante tempo. 5 4,7 0,9 

21. Eu jogaria este jogo novamente. 5 4,6 1,0 

Estresse 

22. Algumas coisas do jogo me irritaram. 1 1,6 1,2 

23. Fiquei torcendo para o jogo acabar logo. 1 1,2 0,8 

24. Achei o jogo meio parado. 1 1,1 0,3 

CONHECIMENTO    

25. Depois do jogo consigo lembrar de mais informações sobre alimentação. 5 4,2 1,5 

26. Depois do jogo consigo compreender melhor sobre alimentação. 5 4,1 1,5 

27. Depois do jogo sinto que consigo aplicar melhor a temática da alimentação. 5 4,8 0,9 
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A fim de facilitar a visualização, os gráficos foram coloridos de maneira a que as 

barras em vermelho indicassem insatisfação, em azul satisfação parcial e em verde, satisfação 

total. Como critério de classificação, os itens com percentual de insatisfação (vermelho) maior 

que 50% indicavam inadequação do jogo para a idade. 

Para todas as idades, nenhum item de aprovação obteve insatisfação maior que 50%. 

Na idade de sete anos, o item 26 sobre conhecimentos foi o pior avaliado, visto que três 

crianças (42,9%) discordavam que conseguiam compreender melhor sobre alimentação. 

Apesar disso, todas as crianças afirmaram conseguir aplicar melhor a temática da alimentação 

(concordância total). Quanto a lembrar de mais informações sobre alimentação, 57,1% 

concordaram totalmente e 28,6% parcialmente. Observou-se que apesar da predominância do 

verde, o gráfico para esta idade foi o que mais variou nas cores (Figura 39) quando 

comparado aos demais, o que indica que alguns itens precisam ser aperfeiçoados para melhor 

se adequar a estas crianças. 

Para os oito anos de idade (Figura 40), igualmente três crianças discordavam de que 

lembravam mais informações sobre alimentação (37,5%), assim como de que compreendiam 

melhor sobre alimentação (37,5%). Percentual semelhante foi encontrado para o item “Gostei 

do jogo, não me senti impaciente ou chateado”. 

Sobre o componente conhecimento, relacionado à alimentação, as que mais se 

mostraram satisfeitas com os itens foram as crianças de dez anos de idade, seguidas das 

crianças de nove anos e oito anos. Ademais, na experiência do usuário, os itens de 

divertimento (20 e 21) também mostraram satisfação para todas as idades, com crianças 

concordando que jogariam o Ran-gO® novamente e que o utilizariam por bastante tempo. 

Tais resultados mostraram que o jogo cumpre o seu papel enquanto Serious Game, isto é, 

atrelar o conhecimento em caráter educacional à diversão. Isso é de suma relevância, pois 

interações familiares e divertidas proporcionadas pelos elementos dos games tendem a 

aumentar o prazer da experiência educacional (MATTAR, 2012). 

No aspecto relevância, houve concordância, sobretudo total, para os itens, em todas 

as idades. Somente 14,3% (1 criança) discordaram que o jogo seria útil para ela (item 5), 

14,3% que seria importante (item 4) e 28,65% (2 crianças) de que gostariam de aprender mais 

sobre o assunto abordado pelo jogo (item 3). Duas crianças de oito anos também discordavam 

deste item. Assim, para os demais itens, todas as crianças mostraram-se satisfeitas com o 

jogo, o que é importante, visto que a relevância apresenta associação com a qualidade do 

conteúdo didático e de como ele ajuda a estabelecer elos entre o seu conhecimento atual e 

aquilo que o material do jogo apresenta (CARVALHO, 2016). 
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Em linhas gerais, itens relacionados à imersão, satisfação, relevância e atenção 

também foram avaliados positivamente por todos, indicando que o Ran-gO® adéqua-se à 

faixa de idade preconizada neste estudo, mas requer ajustes para uma maior concordância na 

avaliação. 

A partir dos nove anos de idade observa-se uma diminuição dos campos em 

vermelho (Figura 41), com presença de oito itens com área totalmente em verde. Para as 

crianças com 10 anos de idade há 14 itens totalmente em verde. Isto pode indicar que a 

satisfação para nove e dez anos de idade foi maior, salientando-se que tal avaliação é para o 

grupo do estudo, não podendo tais dados ser extrapolados, dada a amostra pequena.  

Chama a atenção no gráfico para 10 anos (Figura 42) que houve uma divisão entre 

concordo totalmente (50,0%) e discordo (50,0%) no item “Eu alcancei rapidamente os 

objetivos do jogo”, indicando que houve certa dificuldade em relação à habilidade e à 

competência para jogar. Apesar disso, todas as crianças se julgaram bem sucedidas e 83,3% 

disseram sentir que estavam tendo progresso durante o jogo.  

Com percentual próximo a este, 57,1% das crianças de sete anos também afirmavam 

que tinham alcançado rapidamente os objetivos do jogo (os percentuais para oito e nove anos 

foram maiores, vide Figuras 39 e 40). Porém, há um diferencial porque 57,1% destas diziam 

ter progredido durante o jogo, 28,6% concordavam parcialmente com isto e 14,3% 

discordavam. 85,7% diziam ter sido totalmente bem sucedidas.  

Deduz-se, portanto, uma maior dificuldade entre os escolares de sete anos em relação 

à “habilidade/competência” para manusear o jogo, embora isso não tenha se revelado para a 

maioria das crianças com essa idade.  
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Figura 39 - Frequência percentual para itens de aprovação da Escala Likert para escolares de 7 anos de idade. 

Natal/RN, fevereiro de 2017. 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

Figura 40 - Frequência percentual para itens de aprovação da Escala Likert para escolares de 8 anos de idade. 

Natal/RN, fevereiro de 2017. 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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Figura 41 - Frequência percentual para itens de aprovação da Escala Likert para escolares de 9 anos de idade. 

Natal/RN, fevereiro de 2017. 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Figura 42 - Frequência percentual para itens de aprovação da Escala Likert para escolares de 10 anos de idade. 

Natal/RN, fevereiro de 2017. 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Partindo para os itens de reprovação, em consonância com os cálculos da moda, 

média e desvio padrão, para a frequência percentual, os itens que mais indicavam insatisfação 
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foram aqueles do componente confiança. Aqui fica evidente que tais itens foram mais mal 

avaliados pelas crianças com sete anos de idade (Figura 43), o que pode prejudicar a 

motivação em jogar. Isso ocorreu para os itens “Foi difícil encontrar e lembrar o que era mais 

importante porque o jogo tinha muita informação” e “As atividades do jogo foram difíceis”. 

Em relação ao excesso de informação, a maioria das crianças com dez anos de idade 

concordava que existia, assim como 50% daquelas com nove anos. 50% das crianças com dez 

anos concordava que as atividades do jogo foram difíceis (item seis, Figura 46). As crianças 

com oito anos de idade foram as que mais se mostraram satisfeitas com o componente 

confiança. De modo geral, a maioria das crianças não se mostrou estressada com o jogo, 

indicando uma boa experiência do usuário. 

O jogo se mostrou contextualizado para a vida das crianças, conforme revela o item 8 

(Figuras 43, 44, 45 e 46), o que demonstra que a falta de confiança em relação à jogabilidade 

esteve de fato relacionada ao excesso de informações ou ainda à falta de habilidade em 

manusear o tablet. Deste modo, no que concerne ao enredo, o Ran-gO® também se mostrou 

adequado, culminando em boa avaliação em relação ao conhecimento para a maioria das 

crianças, cumprindo, portanto, a finalidade pedagógica de um Serious Game, porém 

carecendo de ajustes para melhor se adaptar ao nível de desenvolvimento das crianças. 

É importante mencionar que esta avaliação foi pontual, com os escolares tendo 

acesso ao jogo apenas uma vez, de maneira que à criança não foi dado tempo de se adaptar ou 

superar alguma dificuldade a partir da repetição do jogar. Por outro lado, avaliar pontualmente 

é considerado positivo, na medida em que ao se criar um jogo, a intenção é que o mesmo 

desperte a atenção e mantenha o jogador “preso” do início ao fim.  

Considera-se ainda que o objetivo final de um jogo eletrônico e os meios de alcançá-

lo não devem estar todos expostos, pois é necessário ao jogador explorá-lo a fim de descobrir 

as regras, conduzindo, no caso dos jogos pedagógicos, a uma mudança no usuário pela 

produção de novas atitudes (MATTAR, 2012). 

Em nosso estudo, nenhuma criança desistiu do jogo. Apenas uma criança com oito 

anos ficou torcendo para o jogo acabar logo. Entre 7 e 9 anos, três crianças ficaram torcendo 

para o jogo acabar logo (item 23). Porém, é preciso considerar que para algumas crianças em 

alguns momentos, o jogo travou, gerando insatisfação. 

Assim, o jogo educacional deve estar equilibrado para que o tempo que o aluno gasta 

aprendendo a interagir com o mesmo, não interfira na absorção do ambiente, e, por 

conseguinte, na absorção do conteúdo didático, não existindo fórmula mágica para se garantir 
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o aprendizado a partir dos Serious Games, o que requer os seus objetivos expressos de modo 

claro e a existência de motivação para jogar (CARVALHO, 2016). 

 

Figura 43 - Frequência percentual para itens de reprovação da Escala Likert para escolares de 7 anos de idade. 

Natal/RN, fevereiro de 2017. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Figura 44 - Frequência percentual para itens de reprovação da Escala Likert para escolares de 8 anos de idade. 

Natal/RN, fevereiro de 2017. 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

 

 

 

 



157 

 

Figura 45 - Frequência percentual para itens de reprovação da Escala Likert para escolares de 9 anos de idade. 

Natal/RN, fevereiro de 2017. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Figura 46 - Frequência percentual para itens de reprovação da Escala Likert para escolares de 10 anos de idade. 

Natal/RN, fevereiro de 2017. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

5.6.3 A percepção sobre a alimentação a partir do jogo 

 

O corpus proveniente das entrevistas individuais processado pelo Alceste compunha-

se de 138 u.c.e, sendo relativamente menor do que o corpus dos escolares da etapa 1. 

Considerando que quanto mais volume textual, melhor o processamento e ainda que as 

crianças costumam possuir um vocabulário reduzido comparado ao dos adultos, o 

aproveitamento textual foi menor (71%). O material possuía 4631 palavras, das quais 769 

eram distintas e foi partido incialmente em dois. De uma destas partições surgiu a classe 

quatro e da outra, surgiu a segunda partição, gerando a classe um, seguida de uma terceira 

particição da qual derivou as classes dois e três. Assim, o corpus foi repartido em quatro 
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classes, totalizando estas 98 u.c.e. A frequência média das palavras em suas raízes foi de seis 

vezes. 

 

Figura 47 - Dendrograma do corpus dos escolares – etapa 3. Natal, RN, janeiro de 2017. 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

5.6.3.1 Perdas e ganhos: conexão com comportamento do jogador 

 

Significativa para os escolares 21 e 31 e para crianças com oito anos de idade, a 

classe 1 (13,27% do corpus) esteve associada a percepção das crianças em relação às 

condições de ganho e, sobretudo de perda  (qui-quadrado maior) do Ran-gO®. Nessa classe, 

elas procuram justificar a razão de não terem conseguido ganhar o jogo. 

Ao longo do jogo, a despeito de terem selecionado alimentos recomendados como 

consumo prioritário pelo Guia Alimentar brasileiro, atingindo uma boa pontuação, foi 

observado que algumas crianças não conseguiam vencer a partida final do jogo de 

bandeirinha. Os membros da equipe de design presentes na coleta de dados, tomando nota do 

comportamento das crianças, notaram que tal fato se dava pela questão da motricidade. 

Embora possuíssem habilidades para manusear o tablet, elas não conseguiam utilizar os 
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botões direcionais numa velocidade ideal para que desviassem rapidamente dos adversários e 

pegassem a bandeirinha do time oponente. Após responderem ao questionário, parte destas 

crianças solicitou jogar novamente, observando-se uma evolução sobre tal aspecto, pois 

algumas conseguiram vencer a partida final. Assim, para além do excesso de informações, 

revelado na avaliação da satisfação do usuário, o fato de algumas crianças julgarem que as 

atividades do jogo foram difíceis pode estar relacionado à motricidade. 

Salienta-se que 26% das falas das crianças com oito anos de idade estiveram nesta 

classe (Figura 47). Nas idades entre sete a onze-doze anos, as crianças passam a realizar 

operações intelectuais concretas (começo da lógica), de maneira que a criança a partir de sete 

a oito anos pensa antes de agir, transformando as intuições em operações, cuja origem é 

sempre motora, intuitiva ou perceptiva (PIAGET, 2004). 

 Deste modo, na medida em que os escolares participantes do nosso estudo (7 a 10 

anos de idade) avançassem no jogo, se tornaria mais fácil manusear o tablet porque iriam 

desenvolvendo o raciocínio lógico. Tal tarefa seria mais difícil para crianças menores, visto 

que Piaget (2004) discorre que entre 4 a 6 anos as crianças jogam a sua maneira sem 

coordenação nenhuma e ganhar significa ter se divertido, independente das regras. Nessa 

última faixa de idade, a percepção retiniana leva a uma dedução com base no que se vê, 

formando imagens mentais que prologam os esquemas senso-motores sem coordenação 

propriamente racional. Nesse raciocínio, o manuseio do tablet não envolveria a lógica e, sim, 

imagens pré-formadas da criança. 

O que poderia explicar melhor as dificuldades das crianças menores (sete a oito anos) 

em nosso estudo tanto na avaliação da satisfação do usuário quanto no processamento pelo 

Alceste é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Esta foi descrita por Vygotsky (1998) como a 

distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, ou 

seja, considera-se que a criança, embora possa estar em um estágio segundo a idade, apresenta 

funções que ainda estão em processo de maturação, cujo desenvolvimento depende da 

interação com pessoas em seus ambientes e da cooperação com seus companheiros. Aqui, 

Vygostky considera que aprendizado não é desenvolvimento, mas pode resultar nele. Nesse 

pensar, algumas crianças em nosso estudo, embora no estágio de sete a onze-doze anos de 

Piaget, podem estar numa Zona de Desenvolvimento Proximal diferenciada e o Ran-gO, na 

medida em que gera aprendizado a partir do seu uso, pode culminar no desenvolvimento de 

habilidades senso-motoras nessas crianças. 

É preciso considerar ainda que no brincar virtual, a personagem comandada pela 

criança na tela apresenta dinâmicas espaciais e temporais diferentes da realidade, exigindo 
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força, atenção, memória, agilidade e um dinamismo diferentes do habitual, o que possibilita a 

experimentação (FRÓIS; MOREIRA, 2010). Ademais, muitas crianças que ingressam no 

Ensino Fundamental não atingiram a capacidade de trabalhar com símbolos, mas os jogos de 

regras podem trabalhar no raciocínio, criatividade, atenção e percepção (SANTOS; 

OLIVEIRA, 2009). De fato, os jogos mostram-se como veículo para melhorar a motricidade 

infantil (DIAS; MENDES, 2010) e os jogos eletrônicos favorecem o desenvolvimento 

cognitivo porque o jogador tem que lidar com comandos e estratégias de controle, o que exige 

rapidez de raciocínio, além de trabalhar conteúdos a depender da narrativa, sobre os quais o 

mesmo precisa tomar decisões, e desenvolver a psicomotricidade na medida em que conduz 

ao exercício da coordenação entre o olhar e a reação das mãos (CRUZ; RAMOS; 

ALBUQUERQUE, 2012). 

Tal fato também pode justificar a razão de a classe ter sido mais significativa para 

crianças de oito anos de idade, salientando-se que aquelas de outras idades também 

contribuíram na formação da classe 1. 

Na classe adiante é possível ver na fala da criança de sete anos a questão da 

motricidade, na qual ela relata ter escolhido frutas ao longo do jogo. Porém a menina expressa 

não ter atingido o objetivo de pegar as bandeirinhas do outro time devido às personagens do 

time adversário (meninos) serem mais rápidas em bloquear a passagem da personagem 

principal (no caso esta criança escolheu como principal a personagem Julita). 

 

“Eu escolhi banana, mamão, morango e manga. Eu acho boa alimentação. Perdi 

porque eu não consegui passar porque os meninos são rápidos” (Escolar 31, 

menina de 7 anos de idade). 

 

Semelhante a esta tese, em uma pesquisa com um Serious Game sobre História da 

Revolução Francesa para adolescentes (36 estudantes de 12 a 17 anos), Alves (2010) relata 

que 52,7% dos escolares apresentamos dificuldade em atingir os objetivos propostos pelo 

jogo devido às questões de jogabilidade e não de conhecimento a respeito de história, visto 

que isto não era exigido. Para 47,3% dos alunos houve dificuldade em movimentar a 

personagem e o mouse e 69,4% indicaram não existir impedimentos para compreensão do 

roteiro do jogo. 

Os jogos eletrônicos exigem rapidez de movimentos e inteligência sensório-motora 

(ALVES, 2006). A dificuldade de motricidade em nosso estudo culminou na incompreensão 

por uma parcela pequena de crianças de que não havia relação da alimentação com possuir 



161 

 

energia suficiente para ganhar o jogo. Apenas uma criança, mesmo tendo vencido a partida de 

bandeirinha, não associou isto às escolhas alimentares, como ilustra a u.c.e. a seguir: 

 

“Esporte é uma coisa e comida é outra. A bandeirinha eu ganhei porque era tipo 

um tica tica. Eu tiquei ela e quando ela veio me pegar eu fiquei correndo, correndo, 

e ela ticou outro menino” (Escolar 21, menino de oito anos de idade). 

 

Apesar disto, a maioria conseguiu estabelecer tal elo, a exemplo do que traz a 

próxima u.c.e. na qual a criança de dez anos demonstra compreender porque perdeu a partida 

final.  

 

“Eu fui tentar pegar a bandeirinha, mas não consegui (...) porque os meninos 

comeram mais frutas, o irmão da menina disse que eles ganharam porque comeram 

fruta e fruta é muito importante” (Escolar 3, menina de 10 anos de idade, Qui²=35). 

 

É interessante ressaltar que esta escolar aborda uma fala existente ao final do jogo na 

qual a personagem pai relata que independente de vencer a partida final, o importante é 

competir. Depois surge uma tela com o seguinte texto: “Você não ganhou porque escolheu 

alimentos que não te ajudaram a vencer. Tente novamente e escolha alimentos variados. 

Prefira os naturais”.  

Apesar de o texto não trazer a necessidade de fazer escolha de grupamentos 

alimentares específicos, é possível observar que boa parte das crianças percebe as frutas e as 

verduras como necessárias para obter saúde e energia na realização das atividades cotidianas, 

o que será mais bem detalhado na classe dois. 

A seguir, a criança faz uma relação entre alimentação e atividade física e relata, a seu 

ver, a razão de não ter vencido a partida, ao que ela diz não ter escolhido alguns “alimentos 

certos”. 

A programação do jogo foi realizada de modo a que se a carga de energia estivesse 

preenchida a partir de 50%, haveria possibilidade de o jogador vencer. Ao contrário, estando 

abaixo devido à perda de pontos pela escolha de alimentos ultraprocessados ou a pontuar 

menos por escolha, por exemplo, de somente alimentos processados, a programação foi 

elaborada de modo a impossibilitar a vitória. A fala da criança chama a atenção pela carga da 

palavra “certos”, como se existisse uma regra específica sobre o ato de alimentar-se no qual o 

indivíduo deve escolher apenas os alimentos ditados cientificamente como ideais.  
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“Tem que se alimentar bem para fazer esses jogos, se você não se alimentar não vai 

conseguir fazer esses exercícios. Perdi porque não escolhi alguns alimentos certos” 

(Escolar 12, menino de 10 anos de idade). 

 

A respeito disso cabe um parêntesis em relação às formas de os profissionais 

trabalharem a educação em saúde, geralmente ocorrendo em uma perspectiva voltada ao 

modelo biológico que no caso da nutrição, direciona ao consumo de determinados alimentos 

julgados como os mais adequados pela sua composição físico-química, sem considerar 

questões de individualidade, dos aspectos socioeconômicos e do pertencimento cultural das 

pessoas. Assim, impor condutas acaba por dar a conhecer um modelo a seguir que nem 

sempre é posto em prática. O certo ou o errado dependerá do contexto vivenciado pelo 

indivíduo. 

Tal problemática já provém da academia, conforme identifica o estudo de Recine et 

al. (2016) no qual os planos de ensino da disciplina de Educação Nutricional de 46 

instituições de ensino superior estavam mais próximos à educação dietética, numa lógica de 

educação formal de nutricionistas, priorizando a abordagem do ensino tradicional que não se 

tem mostrado como efetiva na mudança de comportamento porque trabalha na perspectiva de 

alguém que conhece e ensina a outro alguém, como se a informação detida pelo primeiro 

fosse suficiente. 

Viu-se aqui a impossibilidade de avaliar tal compreensão pelas crianças quando elas 

possuíram acesso ao jogo apenas uma vez, o que caberia um estudo de seguimento.  

O Ran-gO® tenta quebrar estes paradigmas na medida em que é possibilitada a 

vitória no jogo, ainda que alimentos ultraprocessados sejam escolhidos até certo limite, haja 

vista a correlação destes com o desenvolvimento de sobrepeso/obesidade e doenças crônicas. 

A programação do jogo visa, portanto, conduzir o jogador a perceber que a proibição deve dar 

a vez à moderação, porque a depender do contexto, um alimento tido como “não saudável” 

pode beneficiar a uma determinada pessoa.  

Haja vista que o jogo é destinado ao público infantil, buscou-se utilizar um linguajar 

mais facilitado com termos correntemente utilizados entre a população, considerando que não 

caberia a esta pesquisa a discussão conceitual com os escolares sobre terminologias utilizadas 

no âmbito da saúde em relação aos fatores que permeiam a complexidade do “ser saudável”.  

Assim, de forma a manter o roteiro mais compreensível, foi utilizado o termo 

“alimentos saudáveis” na fala da personagem mãe no café da manhã (FALA: [...] Seu pai só 

comia alimentos saudáveis [...] É melhor comerem logo pra não chegarem tarde. Escolham o 
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que vão comer e mastiguem bem). O roteiro também continha a palavra saudável na seguinte 

fala: 

Professor (na aula de história): “Além de guerreiros, eles também eram ótimos 

caçadores (os índios) e plantavam diversos tipos de legumes e verduras. Esses alimentos são 

chamados de “naturais” e são os mais saudáveis. Vamos ver quem lembra da palestra de 

ontem. A nutricionista disse que queijo, pão e conserva de legumes, por exemplo, devem ser 

consumidos sem exageros, junto com os naturais e são conhecidos como alimentos 

processados! Já os salgadinhos, pirulitos e sucos de caixinha, que vocês adoram, devem ser 

evitados porque podem causar obesidade e provocar doenças. São chamados de ultra…? 

Alguém sabe?”. 

É válido salientar que em nenhum momento foi solicitado à criança escolher ou 

apontar alimentos saudáveis, porém, o roteiro foi construído de modo que ela captasse o que 

seria mais interessante para a manutenção da sua saúde do ponto de vista nutricional. 

De modo análogo outro jogo eletrônico com a temática de Educação Alimentar e 

Nutricional, voltado para pessoas de 7 a 10 anos, trabalha o termo “alimentos saudáveis”. 

Neste, as crianças deveriam escolher 10 alimentos saudáveis (in natura e minimamente 

processados) em uma prateleira. Caso não escolhessem, uma mensagem indicava a razão de 

determinado alimento não ser saudável. Identificou-se que as crianças possuíam 

conhecimentos prévios a respeito de alimentação saudável (FAGUNDES; LIMA; SANTOS, 

2017).   

 

5.6.3.2 Selecionando alimentos e contextualizando para a vida 

 

Nesse subtópico serão abordadas as classes 2 e 3, haja vista que elas estão bastante 

relacionadas às escolhas alimentares realizadas pelos escolares ao longo do jogo e os 

significados que isto traz para os mesmos. 

Com 13,27% do corpus, na classe 2 sobressaiu-se a percepção das crianças em 

relação a qual seria o objetivo do jogo. Na visão delas, este era a alimentação saudável para a 

personagem mediante a seleção de alimentos saudáveis, sobretudo de frutas (vide Figura 47 

para verificar as palavras mais significativas), embora outros alimentos também tivessem sido 

citados na classe três (10,2%). 

 

“No jogo são saudáveis suco de laranja, omelete, salada de frutas e salada de 

vegetal. Não são pão, suco de abacaxi, só. O objetivo do jogo era alimentação 
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saudável para o boneco ter energia para ele ganhar o jogo da bandeirinha. Eu 

ganhei porque o boneco comeu muito bem” (Escolar 4, menino de 10 anos de idade, 

Qui²=10). 

 

Na u.c.e. anterior é vista a criança citando pão e suco de abacaxi como não 

saudáveis. O primeiro, provavelmente por ser classificado como “massa”, constantemente 

divulgada na sociedade como alimento de consumo moderado haja vista que o excesso de 

carboidratos apresenta correlação com a hipertrigliceridemia. O segundo pode estar associado 

aos tabus alimentares, visto que no Nordeste brasileiro o abacaxi é visto como fruta 

“carregada” ou, em outras palavras, pró-inflamatória, quando cientificamente ela é conhecida 

por seu poder antioxidante, retardando o envelhecimento celular. 

Os tabus alimentares iniciam-se na vida do indivíduo ainda quando no ventre da mãe 

a partir de restrições para as gestantes, a exemplo do Rio Grande do Norte, local de 

desenvolvimento deste estudo e onde existe a crença de que o abacaxi não pode ser misturado 

ao leite ou consumido na gestação ou na lactância. Ao estarem ligados à história e à 

emotividade das pessoas são difíceis de serem eliminados, mas carecem ser conhecidos por 

quem deseje intervir na área (TRIGO, 1989). Assim, é preciso trabalhar em respeito a estas 

crenças, esclarecendo para a população o que se dispõe de concreto em relação a elas. 

Na próxima u.c.e. a criança de 9 anos destaca as frutas que escolheu e mostra que 

estava atenta aos áudios presentes ao longo do jogo ao comentar sobre a fala da mãe da 

personagem principal ocorrida no café da manhã. Conforme mostrado anteriormente, a mãe 

relata que o pai “só comia alimentos saudáveis”, mas a criança guarda na sua memória 

perceptiva que a mãe recomenda “comer coisas saudáveis”, como se tivesse tomando para a 

sua vida tal recomendação, e não que a personagem mãe informava ser o pai que o fazia. 

 

“Ajudou a ensinar a alimentação, para se alimentar direito, comer coisas 

saudáveis. Até a mãe da Julita falou que tem que comer coisas saudáveis para ficar 

forte. Para ela ganhar o jogo de bandeirinha, eu coloquei o suco de laranja, suco de 

abacaxi, e banana, uva, melancia porque eu sabia que ia dar força” (Escolar 28, 

menina de 9 anos de idade, Qui² = 17). 

 

Os pesquisadores observaram que as demais crianças também prestavam atenção aos 

áudios do jogo, conforme ilustra a Figura 48. 
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Figura 48 - Crianças atentas aos áudios enquanto acessavam ao Ran-gO®. Natal, RN, novembro de 2016. 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

A memória é uma maneira de guardar um passado que não retornará, na busca de 

lembrar do que se viveu e aprendeu, em associação com uma situação do presente, numa 

relação íntima entre memória e experiência (SILVA; SCHERER; CATTANI, 2016). 

Esta recordação da criança pode ter relação com a memória autobiográfica, 

classificada como memória episódica (armazenamento de acontecimentos pessoais em 

determinado lugar e tempo) e onde a criança mantém duas representações simultaneamente, o 

self passado e o self presente, ou seja, um episódio pode ser recordado a posteriori e ao se 

repetir uma experiência, os detalhes específicos do episódio tendem a confundir-se com 

outros episódios do mesmo acontecimento (CARNEIRO, 2008). 

Na u.c.e. adiante, apesar de a criança citar a escolha do feijão, é possível ver mais 

uma vez uma priorização de escolha de frutas. No jogo, o único momento em que as frutas 

estão citadas é quando o jogador lê a categoria de alimentos, não aparecendo, portanto, em 

qualquer fala durante o jogo, no sentido de induzir a sua escolha.  

 

“Escolhi maçã, uva, melancia, banana, suco de laranja, feijão que faz bem. Se eu 

fosse escolher coisas gordurosas não ia fazer bem e eu escolhi frutas para eu 

ganhar mais pontos no jogo” (Escolar 10, menina de 10 anos de idade, Qui²=12). 
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O fato de boa parte dos escolares citar fortemente as frutas leva a crer que o campo 

perceptivo deles sobre as escolhas alimentares que deveriam fazer para vencer o jogo ia além 

do conteúdo do jogo, perpassando por suas impressões pessoais e conhecimentos prévios a 

respeito do tema, haja vista que todos os escolares possuíam ao menos uma fonte de 

informação sobre alimentação (Figura 27).  

O estudo de Righi et al. (2012) encontrou crianças citando que alimentos saudáveis 

são frutas, sobretudo entre aqueles do 2° ano do ensino fundamental. Na medida em que o 

grau de instrução ia avançando, percebia-se que as crianças mencionavam outros alimentos, 

de modo que apresentavam respostas mais elaboradas aquelas entre o 4° e 5° ano. A categoria 

das carnes era pouco citada por todos. 

Na pesquisa de Parra Navarro (2016) que desenvolveu um jogo eletrônico de 

Educação Nutricional para crianças de 5 a 10 anos de idade, os principais grupos alimentares 

escolhidos por crianças entrevistadas no contexto hospitalar durante o jogo foram frutas, 

cereais, pães e massas. Após o jogo, ao serem indagadas sobre quais alimentos consideravam 

saudáveis destacaram principalmente banana, maçã e salada. Para as crianças entrevistadas no 

ambiente escolar, as principais escolhas foram cereais, pães e massas, frutas e verduras e 

produtos lácteos. Os alimentos tidos como saudáveis pós-jogo foram suco natural, maçã, 

banana e salada. Tais achados corroboram o nosso estudo em que as crianças destacam 

principalmente as frutas (laranja, abacaxi, banana e uva: classe dois) e as verduras (salada e 

verdura: classe 3) como boa opção na manutenção da saúde, além do feijão e arroz na classe 

três (palavras mais significativas da classe), em consonância com os alimentos que as crianças 

mais citaram nos grupos focais da etapa 1, quando da construção do Ran-gO®. 

Enquanto na etapa 1 foi possível identificar que as crianças citavam o consumo de 

frutas, verduras e legumes ao mesmo tempo em que consumiam alimentos ultraprocessados, 

na etapa 3, a questão incidiu nos alimentos escolhidos durante o jogo e não a respeito do 

consumo real.  

Assim, ressalta-se a questão dos processos volitivos sobre os comportamentos 

alimentares, ou seja, a intenção concretizada na ação. Estes são complexos e vão além de 

conhecimentos nutricionais básicos. Então a intenção não necessariamente significa um 

comportamento real, mas isso pode ocorrer mediante o planejamento de ação (simulação 

mental de quando, onde e como se pretende realizar o comportamento) e o planejamento de 

enfretamento (antecipar possíveis obstáculos no processo de tornar público o comportamento 

e preparar estratégias para lidar com essas barreiras) os quais vêm se mostrando relacionados 
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ao aumento na ingestão de frutas e vegetais. Isto requer a consciência do indivíduo de onde 

está e aonde deseja chegar (GODINHO et al., 2014).  

Ademais não basta a ação, a mudança de comportamento como um processo 

perpassa cinco estágios de mudança, impelidos por motivações intrínsecas (autônomas) e 

extrínsecas (controladas) e que requerem autoeficácia (crença do próprio sujeito de que é 

capaz executar), apoio social e conhecimento. Tais estágios são a pré-contemplação, a 

contemplação, a preparação, a ação e a manutenção (SHAIKH e tal., 2008). 

Vê-se que estes processos são complexos e o Ran-gO® pode auxiliar em parte deles 

na medida em que procura dotar as crianças a respeito de conhecimentos referentes à 

alimentação e aos benefícios e malefícios de determinados consumos.  

Segundo Lhakhang (2014), na mudança de comportamento para aumentar a ingestão 

de frutas e verduras, a qual é necessária porque a maioria das pessoas não atinge as porções 

diárias, primeiro é necessário formar uma intenção comportamental nas pessoas, tornando-as 

conscientes dos riscos da má nutrição, bem como dos benefícios de consumir a quantidade 

recomendada de frutas e verduras, encorajando-as a adotar melhores hábitos nutricionais. 

Depois, devem ser encorajadas a aumentar o seu nível de autoeficácia dietética e gerar planos 

dietéticos, dimensão esta que o Ran-gO® não intencionou, visto que seria necessário avaliar o 

que conduz a pessoa acreditar ou desacreditar que é capaz de mudar.  

Haja vista a imbricação do jogo com o relato de alguns conteúdos que estavam nas 

categorias de alimentos (ex.: priorizar o consumo de alimentos in natura e minimamente 

processados), associado a seleção principalmente das frutas, das verduras, do feijão e do 

arroz, tal achado pode indicar também a retenção de alguma informação no subconsciente. 

Por outro lado, quando as crianças eram questionadas se lembravam do que haviam 

lido nas categorias, costumavam relatar o que aparecia na aba que surgia primeiro na tela 

(existiam quatro abas: alimentos in natura ou minimamente processados; alimentos 

processados, alimentos ultraprocessados; óleo, açúcares e gordura: primeira aba a surgir). 

Isto pode estar relacionado ao controle cognitivo, caracterizado como a capacidade 

de reter mentalmente e manipular informação, o que se relaciona ao uso de reflexão, 

competência e independência em completar tarefas e resolver problemas, requerendo memória 

e atenção sobre aspectos relevantes e irrelevantes a partir da focalização em uma atividade, 

sob influência do desempenho escolar e do comportamento social frente a desafios 

emocionais (LINHARES; MARTINS, 2015). Tal achado pode indicar que os escolares ainda 

estão em processo de maturação de tal capacidade. 
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Ademais, algumas crianças relataram somente ter lido esta primeira aba por não se 

aperceberem da existência das demais. Outras crianças leram todas, mas não recordavam do 

lido, como na u.c.e. a seguir. Os achados desta classe relacionados à avaliação da satisfação 

podem indicar a que excessos de informação as crianças remetiam na Escala Likert, o que 

despertou para a necessidade de aperfeiçoar o jogo, incluindo, simplificação dos textos e 

inclusão de áudios nas categorias de alimentos. 

 

“(...) no café da manhã comer uma fruta, um cereal, um copo de leite, um suco de 

laranja, coisas assim desse tipo. (...). Na verdade, eu não me lembro de nada 

porque foi no início do jogo, como eu fiquei focada no jogo, esqueci de tudo. O 

objetivo era a alimentação saudável” (Escolar 35, menina de 9 anos de idade, 

Qui²=6). 

 

Assim como em nosso estudo, no de Fagundes, Lima e Santos (2017) as crianças 

entre 7 e 8 anos apresentaram dificuldades em ler informações que surgiam no decurso de um 

jogo eletrônico de EAN. O diferencial do Ran-gO® é que, ao trabalhar o design participativo, 

foi percebida a dificuldade de leitura das crianças na etapa 1. Assim, os textos limitaram-se ao 

início do jogo na categoria de alimentos. Durante o jogo, houve presença apenas de áudios 

nos quais as personagens procuravam reforçar algumas informações das categorias de 

alimentos.  

Vê-se ainda que os escolares conseguiam extrapolar a dimensão do jogo, fazendo 

uma interlocução deste com suas práticas de vida, mais uma vez corroborando a avaliação da 

satisfação do usuário: 

 

“(...) Quando eu estava em casa, eu achava que não ia servir de nada, mas serviu 

sobre minha saúde, ser importante comer direito alimentos saudáveis como maçã, 

banana, essas coisas” (Escolar 13, menino de 7 anos de idade, Qui²=12). 

 

O apontamento do escolar de sete anos em relação a inicialmente não achar que o 

jogo seria útil, caminha na direção de passar a planejar uma ação para a mudança de 

comportamento (“serviu sobre minha saúde, ser importante comer direito alimentos 

saudáveis”) e apoia o estudo de Cruz, Ramos e Albuquerque (2012) no qual 322 crianças com 

média de idade de 13 anos entrevistadas sobre jogos eletrônicos apontaram as aprendizagens 

geradas por jogos que foram classificadas em ordem crescente como cognitiva, conteudista e 

motora. 
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Nas entrevistas foi observado que a maioria das crianças fazia este elo, relatando que 

o conteúdo do jogo estava relacionado aos seus cotidianos e direcionava para a promoção de 

práticas alimentares saudáveis, conduzindo também à aprendizagem cognitiva. Isto pode ser 

mais bem verificado na classe 3, significativa para o escolar 12 e para as crianças com sete 

anos de idade. 

Verificam-se outras escolhas alimentares na classe 3 (Figura 38), realizadas ao longo 

do jogo a partir das formas (arroz, feij+, salada+, verdura+, escolhi), como na u.c.e. adiante na 

qual um escolar cita a salada: 

 

“Para brincar tem que se alimentar muito bem. Escolhi frutas, sucos de frutas, 

escolhi salada” (Escolar 19, menino, 10 anos de idade, Qui²=8) 

 

 Outra escolar cita leite, além de brigadeiro e chocolate, compreendendo que a 

alimentação não necessita ser um estanque, consumindo sempre os mesmos alimentos, sendo 

possível inserir na dieta aqueles tidos como “não saudáveis”.  

 

“(...) melancia, maçã, morango, leite, suco são saudáveis e também escolhi verdura, 

salada. Escolhi brigadeiro e barra de chocolate (...) perguntou se escovou os dentes 

primeiro, aí ela falou que sim. Depois informou que escolhesse a sua comida e eu 

escolhi as comidas saudáveis” (Escolar 23, menina de 9 anos de idade, Qui²=16). 

 

Mais uma vez é percebida nesta classe a associação do jogo com a vida real. Adiante, 

a criança usa o pronome oblíquo “nos” para demonstrar a importância do conteúdo exposto no 

jogo na prática esportista. 

 

Você tem que se alimentar bem e tem comidas que vão nos ajudar nos esportes e 

outras que vão nos prejudicar, os que ajudam são mais frutas, legumes, sucos de 

frutas e feijão. 

Escolar 12, menino, 10 anos de idade, Qui²=22 

 

Jogos eletrônicos apresentam o potencial de provocar processos de subjetivação nos 

indivíduos (QUEIROZ E MELO; THOMAZ; MOTA, 2016), permitindo novas formas de 

conhecimentos às crianças, adolescentes e adultos, por meio da simulação de novos mundos, 

desencadeando processos de repetição, recordação e elaboração (ALVES, 2006), o que pôde 
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ser percebido em nosso estudo na medida em que a partir das elaborações feitas no jogo, as 

crianças traziam para seu campo subjetivo a relação do mesmo com suas vidas.  

 

5.6.3.3 Aprendizados a partir do jogo 

 

A classe 4 não foi significativa para nenhuma variável, sendo, portanto, de consenso 

da maioria das crianças. Ela representa marcadamente o grupo quando comparada às demais 

classes porque contempla 63,27% de todo o corpus. Traz o que as crianças compreendem 

como aprendizado a partir do jogo, a partir de visões dicotômicas do que pode e não pode 

(pod+, não_pod+) ser consumido, embora haja a percepção de ser possível fazer moderação 

na ingestão alimentar. Sobressaíram também as formas açúcar e dente+, relacionadas ao único 

minigame que tratou de hábitos de higiene a partir da escovação sem focalizar na técnica em 

si ou em termos técnicos (uso de escova e creme dental para higienizar uma boca contendo 

germes, por um tempo pré-determinado – Figura 49). 

 

Figura 49 - Tela do minigame de escovação do Ran-gO®. Natal/RN, novembro 2016. 

 

Fonte: A autora, 2016, a partir das telas criadas pelo designer de interface e pelo ilustrador. 

 

Existiram falas entre 24 escolares sobre este minigame, mas não mostradas como 

significativas pelo Alceste. Adiante estão dispostas algumas delas nas quais as crianças 

buscam contextualizar o minigame com suas vivências reais. Apenas o escolar de nove anos 

limitou-se a descrever o que ocorreu com a personagem no ambiente do jogo (Ele comeu 

coisa ruim [a personagem], tinha bichinho no dente - Escolar 22, menino). 

 

Assim, quando eu comer não escola não tem como eu escovar os dentes, né? Então, 

quando eu chegar em casa eu escovo os dentes. Vou comer, escovo de novo. 

Quando eu for dormir, quando eu me acordar (...) eu aprendi com minha prima, ela 
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não gosta de escovar os dentes. O pai dela força ela, só que ela não quer. No jogo é 

importante demais porque, assim... você vai comendo balinha e não vai escovar os 

dentes, vai aparecer muita cárie no seu dente boca (Escolar 10, menina de 7 anos 

de idade). 

 

Eu gostei muito, ele dá bastante para mim porque eu me esqueço de escovar os 

dentes de manhã, mas sempre me avisa para eu escovar. Se a pessoa comer um doce 

e não escova os dentes, vai ficar com cárie, então tem que escovar os dentes para 

não ficar (Escolar 11, menino de 8 anos de idade). 

 

Sempre tem que escovar os dentes antes e depois das alimentações para ficar com 

os dentes fortes e saudáveis e não quebrados e estragados (Escolar 19, menino de 

10 anos de idade). 

 

Precisa escovar os dentes e ir para o dentista ver o dente (Escolar 37, menina de 7 

anos de idade). 

 

Na fala 1 chama a atenção a criança relatar que não há como escovar os dentes na 

escola, quando nesta existe banheiro com pias. Isso mostra uma necessidade de um trabalho 

na escola sobre esta temática com as crianças, junto aos pais, a fim de que o momento de 

escovação não seja tido como ruim, como no caso da prima desta criança. Já a fala 2 mostra a 

importância do reforço com as crianças da necessidade de escovar, visto que os hábitos delas 

ainda estão em fase de construção e esquecimentos podem ocorrer, trabalhando não somente 

os aspectos ruins da não escovação, mas os bons do ato de escovar, compreendidos pela 

criança na fala 3, além da necessidade de ida ao profissional dentista (fala 4). 

Ações de educação em saúde bucal são necessárias no Brasil, haja vista que o acesso 

ao profissional dentista ainda é difícil. No estudo retrospectivo em Porto Alegre de 

Schwendler, Faustino-Silva e Rocha (2017), de 660 crianças nascidas em 2010, até o ano de 

2014, 22% nunca havia ido a uma consulta odontológica. Assim, os softwares podem auxiliar 

na prevenção de doenças periodontais.  

A demanda crescente na área da odontologia por ferramentas para estimular a 

tomada de decisão, treinamento, ensino e educação na área tem estimulado o desenvolvimento 

de Serious Games nas temáticas de alimentação saudável e higiene bucal, com elementos 

lúdicos para motivar os usuários e estimular o aprendizado (PINHEIRO; CARVALHO; 

CARVALHO, 2015). 
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A noção da necessidade de escovar os dentes vista na fala das crianças em nossa 

pesquisa foi identificada na avaliação do Serious Games desenvolvido por Oliveira (2013) e 

que tratava de conceitos de saúde bucal com 35 escolares entre seis e sete anos de idade. Os 

autores destacaram o jogo eletrônico como ferramenta atrativa para a promoção da saúde 

bucal por envolver a mídia digital a qual é corrente na geração atual. Avaliando um software 

sobre saúde bucal, 96,6% das crianças entre 6 e 14 anos relataram apreender que escovar os 

dentes faz bem para a saúde e todas se sentiram motivadas a escovar os dentes após o jogo 

(FIGUEIREDO et al., 2015), reforçando a importância das novas tecnologias na promoção da 

saúde. 

Sobre associação da ingestão de doces e guloseimas com cáries, esta também foi 

encontrada no estudo de Figueira e Leite (2008) que avaliou a percepção em saúde bucal por 

escolares de 7 a 14 anos, o que não se refletiu em menor consumo destes alimentos pelos 

mesmos. 

É interessante destacar que no minigame de escovação não existiam textos ou falas 

sobre as consequências da não escovação, já que no campo virtual do Ran-gO® o jogador 

apenas remove os germes com a escova. Porém, as crianças relatam as consequências da não 

higienização dos dentes. Na seguinte u.c.e., fornecida pelo Alceste, a criança comenta a 

importância da higiene bucal para a vida pessoal.  

 

“(...) aí a pessoa fica com cárie [se não escovar os dentes], fica com o dente 

bastante amarelo e também fica doendo (...). Eu li, dizendo que não podia tomar 

muito sal, não podia tomar muito açúcar porque a pessoa fica diabético” (Escolar 

21, menino de 8 anos de idade, Qui²=22). 

 

Ainda sobre a u.c.e anterior, o escolar de 8 anos relata o que leu nas categorias de 

alimentos. Apesar delas não conterem nada relativo a doenças (cita apenas que os alimentos 

ultraprocessados podem prejudicar a saúde, os óleos, gorduras, açúcar e sal podem prejudicar 

se consumidos em excesso, os processados devem ter consumo limitado e os in natura ou 

minimamente processados são recomendados para serem a base da nossa alimentação), mais 

uma vez, é possível ver uma associação entre os conhecimentos prévios das crianças com o 

conteúdo do jogo quando ela associa o excesso de açúcar ao diabetes. 

Na próxima u.c.e. a criança também cita claramente a sua compreensão “eu aprendi o 

que é se alimentar bem” e o propósito de tal: “ficar mais saudável (...) para ficar forte”. 
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“(...) que não podia comer negócio frito com bastante óleo e eu aprendi o que é se 

alimentar bem. A pessoa tem que se alimentar bem para ela ficar mais saudável (...) 

precisa ficar saudável para ficar forte, comer bastante para ficar forte” (Escolar 

14, menino de 8 anos de idade, Qui²=10). 

 

Outras crianças também fazem a associação entre alimentação e ficar forte, o que 

está intimamente relacionado ao trabalhado no jogo, visto que a seleção de alimentos 

culminava no preenchimento da barra de energia e esta, quanto mais cheia, tornava a 

personagem mais forte para a prática de esportes e brincadeiras, como visto a seguir, em que a 

criança percebe que o suco de caixinha pode trazer prejuízo para a sua saúde, deixando-a 

fraca. 

 

“Eu aprendi que o alimento saudável é muito importante porque se não comemos 

frutas, legumes, verdura, a gente vai ficar fraco e aqueles suquinhos que a gente 

toma pode causar obesidade e doenças” (Escolar 3, menina de 10 anos de idade, 

Qui²=7). 

 

A respeito disso, é preciso considerar as preconcepções das crianças também, visto 

que na infância, muitas delas são incentivadas pelos pais e professores a ingerir determinados 

alimentos para ficarem fortes, como mostra o estudo de Maranhão e Sarti (2007) que ilustra 

tal incentivo focado na criança comer tudo o que esteja no prato. 

Ao abordar sobre os sucos artificiais a menina de 10 anos faz uma referência aos seus 

próprios hábitos, generalizando para as pessoas com quem convive (“a gente toma”), 

mostrando claramente que o jogo a fez refletir a respeito dos prejuízos que o consumo pode 

trazer à saúde. Tal fato foi considerado relevante em nosso estudo, haja vista que a indústria 

alimentar trabalha no sentido contrário, na tentativa de induzir ao consumo, alegando que os 

alimentos que comercializa são interessantes do ponto de vista nutricional. Assim, 

instrumentos de EAN que despertem a atenção de crianças, tais como o Ran-gO®, podem 

auxiliar na compreensão dos prós e contras da ingestão de determinados tipos de alimentos, a 

fim de que a tomada de decisão possa ser realizada pela criança de forma mais autônoma. 

Estudo de análise de 190 propagandas de alimentos veiculada em canais de televisão 

a cabo direcionado às crianças no Brasil mostrou que os alimentos mais veiculados foram os 

ultraprocessados e os alimentos in natura não apareceram em qualquer comercial (BRITTO; 

VIEBIG; MORIMOTO, 2016). Na pesquisa de Sparrenberger et al. (2015) com crianças entre 

dois e dez anos, o consumo de in natura foi inversamente proporcional ao aumento da idade 
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das crianças, já para os ultraprocessados (representando 47% da ingestão ) foi diretamente 

proporcional. Na medida em que a escolaridade materna aumentava, a ingestão desta última 

categoria de alimentos também crescia. 

Realizando grupos focais com escolares de oito a dez anos sobre as influências 

da presença de alegações nutricionais na parte da frente de embalagens de alimentos 

ultraprocessados, Zucchi e Fiates (2016) relatam que na visão das crianças, a embalagem de 

pãozinho remitia a videogames por causa de suas imagens e um chocolate ao leite contendo 

uma bola de futebol lembrava o esporte, levando as crianças a associarem os alimentos 

ultraprocessados às fontes de energia e força. As crianças apresentavam ciência de que as 

imagens das embalagens serviam pra chamar a atenção para o público infantil e induzir a 

compra. As informações escritas com alegações nutricionais levavam os escolares a 

acreditarem que o alimento era saudável. 

Na próxima u.c.e. adentra-se na questão da moderação. O escolar inicia citando o que 

pode e o que não pode comer, compreendendo que os alimentos bons são aqueles tidos como 

saudáveis. Depois, reflete, com um leve sorriso durante a entrevista e diz que os doces são 

permitidos em pequena quantidade, em consonância com o que estava escrito na categoria de 

alimentos. 

 

“Aprendi que não pode comer coisas muito doces. Só pode comer coisas boas, não 

comer coisa doce. Pode comer coisa doce também, mas pouquinho (...) foi bom, eu 

joguei muito” (Escolar 20, menino de oito anos de idade, Qui²=4). 

 

Esta mesma percepção de que o consumo apresenta uma relação equilibrada não 

apenas com a qualidade, mas também com a quantidade, especialmente dos alimentos que 

devem ser evitados, é vista a seguir. A escolar usa repetidamente o advérbio de intensidade 

“muito” (não pode muito óleo, sal, muito açúcar), finalizando com a sua análise do jogo e 

contextualizando para a sua vida (então tem que se alimentar bem). 

 

“(...) lembro que algumas coisas não pode comer porque tem muito óleo, sal, muito 

açúcar. É muito legal o jogo porque fala da alimentação, então tem que se 

alimentar bem” (Escolar 30, menina de 7 anos de idade, Qui²=5). 

 

Tais falas das crianças estão em consonância com o preconizado pelo Guia 

Alimentar para a População Brasileira quando aborda a alimentação adequada e saudável que 

deve ser: “(...) harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, 
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equilíbrio, moderação e prazer (BRASIL, 2014, p. 8)”. Este enfatiza ainda que deve ser 

moderado o consumo de óleos, açúcares, sal e gorduras. 

Outros alimentos citados como de consumo moderado ou evitados pelas crianças 

foram refrigerante, salgados, massas em excesso, macarrão instantâneo, pizza, cachorro 

quente, chocolate, brigadeiro e pirulito. 

Em relação à moderação alimentar, é salutar em uma sociedade na qual a criança se 

alimenta não somente pela fome, mas pelo que o grupo social de sua convivência determina, 

onde atualmente se colocam exageros gastronômicos e consumo excessivo, ao mesmo tempo 

em que restrições são postas devido à pressão social, modismo pela magreza, ou a 

indisponibilidade econômica (RAMOS; STEIN, 2000). 

Ainda assim, as crianças embora apresentassem noção da moderação alimentar, 

mostraram a visão do proibido (pode, não pode) como uma regra para o consumo a fim de 

obter uma vida saudável. 

Talvez tal modo de enxergar o consumo provenha de a criança projetar para si a 

reponsabilidade de cuidar da sua saúde, como no estudo de Moreira e Dupas (2003) no qual 

crianças de 7 a 12 anos relevavam a saúde como dependente de seus atos, das coisas que 

faziam ou abriam mão de fazer, estando relacionada com cuidados com alimentação, higiene e 

a prática de exercícios físicos. 

De todo modo, a compreensão sobre alimentação a partir do jogo revelou-se 

importante, a fim de que as crianças sejam dotadas de saberes para fazerem as suas escolhas 

em consonância com os hábitos familiares, em detrimento de serem forçadas a comer 

determinados alimentos, o que pode acarretar em neofobia alimentar, isto é, fobia a alimentos 

ainda não experimentados (VIANA et al., 2009). Parte daí a construção de hábitos alimentares 

saudáveis na qual se inclui o prazer de comer na infância, em que a exposição a alimentos 

desejados do ponto de vista nutricional na dieta deve ser repetida, variando texturas, sabores e 

aromas, levando em conta também as diferenças interindividuais (NICKLAUS, 2016) e o 

disponibilizar e tornar acessíveis tais alimentos (PEARSON, 2017). Assim, a EAN é uma 

ferramenta fundamental na mudança de comportamento, mas para que esta seja concretizada, 

muitos outros fatores estão envolvidos e carecem de olhar do poder público a fim de viabilizar 

a promoção da saúde. 
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5.6.3.4 O jogo e o percebido à luz de Huizinga e Merleau-Ponty 

 

Neste capítulo estão explanados os achados sobre percepção a partir dos escritos de 

Merleau-Ponty, autor norte para este estudo e considerando ainda os conceitos sobre jogos de 

Johan Huizinga. 

A opção por trazer Huizinga partiu do seu escrito Homo Ludens que trata do jogo 

como elemento anterior à cultura a qual para existir pressupõe a sociedade humana. Estando o 

Ran-gO® posto para ser utilizado por crianças, seres sociais, cabe esta justaposição entre os 

dois autores. Dessa forma, a chave central desse subtópico é a análise da percepção 

contemplada no objetivo geral desta pesquisa e os conceitos de jogos servem para dar 

visibilidade a tal percepção. 

Segundo Huizinga (2007), o jogo apresenta função significante, possuindo em sua 

essência um elemento imaterial que não pode ser explicado por análises biológicas porque 

envolve intensidade, fascinação, descarga de energias, de tensões, compensações de desejos. 

Assim, por envolver sensações, o jogo deve ser compreendido a partir da percepção, tida para 

Merleau-Ponty (2011) como uma interpretação de signos fornecidos pela sensibilidade, 

mediante estímulos corporais que estão para além do que a retina nos oferece (o ver), 

envolvendo também o ouvir e o sentir. 

A visão coloca-se como um dos elementos fundamentais nos jogos eletrônicos, haja 

vista a exposição do conteúdo em uma tela animada, porém, Merleau-Ponty (2011) destaca 

que se vemos é porque nossa visão já é habitada por um sentido. Portanto, objeto e mundo são 

descritos como aparecem na consciência, em um sistema eu-outro-mundo.  

Assim, ao identificarem como objetivo a alimentação saudável enquanto jogavam o 

Ran-gO®, sobretudo pela seleção de frutas, as crianças já apresentavam concepções sobre 

alimentação.  

Considerando os alimentos selecionados enquanto objetos, suas existências estavam 

condicionadas a suscitar pensamentos e vontades no público-alvo deste estudo, evocando 

situações a partir de recordações, numa perspectiva temporal na qual ao vivenciar o tempo no 

presente, se fez necessária a presença de todos os outros tempos do sujeito (MERLEAU-

PONTY, 2011), numa dedução de que ao selecionar alimentos que fizessem bem para a saúde 

no seu modo de viver/sentir o mundo, o objetivo seria alcançado. Destaca-se que Huizinga 

(2007) coloca que, antes de qualquer coisa, o objetivo pelo qual jogamos é a vitória, competir 

para mostrar-se melhor que os outros, pois ganhar significa superioridade e este ganho está 

para além de vencer o jogo, envolve honrarias, conquista e estima que concorrem para o 
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benefício daqueles com os quais o jogador convive e isto envolve um determinado tempo e 

espaço. 

Merleau-Ponty coloca essa relação como a espacialidade do corpo, no qual a 

motricidade está também inserida. O movimento entra como processo e o pensamento como 

representação no movimento, assegurada pela potência motora do corpo.  

No caso do Ran-gO® tal potência é colocada pelas crianças enquanto movimento 

concreto, pelo uso das telas, dos botões, dos menus, mas também enquanto movimento 

abstrato na medida em que elas constroem um novo fundo, mesmo com algumas enfrentando 

dificuldades em relação à habilidade de manusear o jogo.  Merleau-Ponty (2011) explana que 

do movimento abstrato é possível abstrair um conteúdo mediante a percepção visual e ainda 

pelos sons ouvidos que, no caso do jogo ao exigirem apreensão, conduzem também a uma 

significação a partir da excitação corporal. Então, para além do tempo-espaço do jogo ou do 

mundo, na percepção é preciso considerar o tempo-espaço do indivíduo e o movimento 

corporal somente a manifesta quando ele próprio é uma intencionalidade. 

Deste modo, quando a criança tenta explicar a razão da escolha de determinados 

alimentos, não há uma descoberta, pois segundo Merleau-Ponty (2011), a explicação é uma 

interpretação provável, isto é, inventada pelo sujeito. Para a consciência existir, um objeto 

intencional deve significar para tal sujeito. Ela é, portanto inerente ao sujeito e somente é 

expressa por materiais linguísticos, perceptivos e motores de modo simbólico. A criança 

somente se utiliza da motricidade para tocar nas telas do jogo porque ali identifica objetos que 

existem para ela, isto é, os elementos postos no jogo (os alimentos, as personagens e as 

demais ilustrações) já possuíam sentido, mesmo porque a construção do Ran-gO® partiu dos 

pontos de vistas de outras crianças participantes na etapa 1. 

Então o que estamos a dizer? Que o Ran-gO® não gerou nada nas crianças? Ao 

contrário. Quando os escolares mencionavam ter escolhido boa alimentação ou ter escolhido 

os alimentos certos, remetendo aos valores que possuíam, mas também resgatando as 

categorias de alimentos pela priorização dos alimentos in natura ou minimamente 

processados, a motricidade posta no jogo servia para abrir espaço ao sentido e, por 

conseguinte, libertar o corpo, permitindo um abrir-se em si para gerar pensamento e 

percepção, manifesta pelas falas das crianças. Tais falas se utilizam de palavras já usadas pelo 

indivíduo, incorporando-as ao presente para soldá-lo a um futuro, isto é, permanecendo em 

todos os tempos do sujeito, abrindo novas paisagens ao pensamento (MERLEAU-PONTY, 

2011). Então, se vejo no jogo, este ato me possibilita transformar o que eu já pensava saber, 

mediante o novo que se mostra ali, ainda que esteja no campo virtual. 
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Existe o caráter lúdico de ordem, tensão, movimento, mudança, solenidade, ritmo e 

entusiasmo, todavia, mesmo que a criança saiba que está fazendo de conta, o jogar se processa 

na maior seriedade. O jogo apresenta função de lutar por alguma coisa ou pela representação 

de alguma coisa, a partir de regras obrigatórias, mas livremente consentidas pelo jogador. A 

criança imerge no jogo de maneira que chega a acreditar que é esta ou aquela coisa, 

entregando-se de corpo e alma, transformando a alegria em tensão, mas também em 

arrebatamento (HUIZINGA, 2007). Daí a razão de as crianças, mesmo em um ambiente 

virtual, contextualizarem para si o que se expunha nas telas. 

Tudo isto ocorria sem desconsiderar o que era inerente ao sujeito, visto que as 

crianças interpretavam os áudios ao seu modo ou ainda estabeleciam elos entre consumo 

alimentar e doença ou viam a possibilidade de consumir com moderação alimentos julgados 

não saudáveis, para além da relação que estabeleciam entre poder ou não poder consumir. 

Merleau-Ponty (2011) explica que não há pureza na percepção, porque o indivíduo ao ver 

(considerando o ver aqui para além da retina), o faz num dado momento de sua história 

individual a partir dos sedimentos de uma construção prévia, de modo que o indivíduo não 

percebe, e sim, a experiência perceptiva se percebe nele. Ao experimentar uma sensação, não 

é ele quem decide senti-la, ele o sente cedendo lugar a um outro (ele mesmo) que se abriu a 

alguns aspectos, sincronizando-se com os mesmos, isto é, há um novo eu, transformado sem 

que tenha se apercebido. 

A criança, ao colocar que precisava melhorar em alguns aspectos da higiene bucal 

quando do minigame de escovação ou ainda ao refletir sobre a necessidade de melhorar seus 

hábitos alimentares, deixa de viver a sua visão, desfazendo o elo desta com o mundo para 

surpreendê-la e descrevê-la, como dizia Merleau-Ponty e assim, unir as particularidades de 

seus mundos separados, comunicados entre si por meio de um núcleo significativo. 

E quanto à formação do hábito, teria o Ran-gO® atingido este nível? Para Merleau-

Ponty (2011), o hábito apenas se forma quando ele mesmo se deixa penetrar por uma 

significação nova, assimilando um novo núcleo significativo. Ora, se a percepção exterior 

forma uma unidade com a percepção do corpo, variando conjuntamente em um mesmo ato e o 

saber se instala nos horizontes abertos pela percepção, é possível retomar as experiências 

anteriores nas experiências ulteriores, estabelecendo-se um novo presente no qual se conserva 

a percepção, gerando um sentido no porvir o qual não está totalmente constituído porque a 

síntese realizada em um dado tempo pode recomeçar. Então, os hábitos alimentares são 

reconstruídos cotidianamente e o Ran-gO® pode suscitar este processo. 
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Quando relatamos que os escolares extrapolaram a dimensão do jogo, fazendo uma 

interlocução deste com suas práticas de vida, isto significou dizer também que, eles 

interpretavam suas condutas pelo jogo e também em analogia com as interpretações que 

faziam das condutas observadas nos outros com os quais convivem, pois os objetos 

manifestam-se culturalmente, numa relação do ser em si (representada pelos objetos ou outras 

pessoas as quais se confundem com o próprio sujeito) e do ser para si o qual é o modo de ser 

da consciência, sujeito de um comportamento. Tal experiência do si com o outrem é 

estabelecida pela linguagem, mediante o diálogo, de maneira a existir um ser em dois. O ser 

para si passa a existir quando ao sair deste diálogo, rememorando-o, o reintegro à minha vida. 

Assim, a percepção é individual e mesmo os pensamentos da primeira idade permanecem nos 

pensamentos da idade adulta como um saber necessário (MERLEAU-PONTY, 2011). 

A essência da percepção reside no corpo tornar algo presente a si em um horizonte de 

mundo que contém objetos em seus lugares, mas cuja origem se encontra no coração da nossa 

experiência o que requer a decifração do sujeito de colocar cada detalhe nos horizontes 

perceptivos que sejam convenientes para ele de maneira a que esses objetos apareçam para si 

(MERLEAU-PONTY, 2011). 

A partir deste ponto de vista da síntese que o sujeito faz em relação aos objetos, 

vislumbramos a perspectiva de um jogo eletrônico poder instigar a uma nova percepção sobre 

alimentação nos escolares, fazendo-os refletir a respeito do que a sociedade, permeada pela 

industrialização dos alimentos, oferece como opções, na medida em que a criança torna-se 

sensível ao que seria para si mesma mais interessante na promoção da sua saúde, contrariando 

estatísticas de aumento de consumo de alimentos ultraprocessados tão corrente na sociedade 

do século XXI. O instinto da criança e a necessidade de desenvolver suas faculdades físicas e 

seletivas a conduzem a jogar (HUIZINGA, 2007), levando-a, portanto, a refletir.  

Neste sentido, “[...] Contra o mundo natural, sempre posso recorrer à natureza 

pensante, e colocar em dúvida cada percepção tomada à parte. [...] fujo da sociedade para a 

natureza ou do mundo real para um mundo imaginário que é feito de fragmentos do real 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 483-484)”. E nisto há o jogo, porque ele permite uma evasão 

da vida real para uma esfera temporária de atividade, consistindo da própria liberdade que 

permanece como uma criação nova do espírito e ao ser transmitido, torna-se tradição, 

apresentando utilidade na cultura, pois o elemento lúdico gradualmente passa para segundo 

plano e há cristalização sob a forma de saber (HUIZINGA, 2007).  Então, se “existe jogo, 

existe lugar no horizonte para um novo projeto vital (p. 598)”. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento do Ran-gO® mostrou-se como uma ferramenta rica de Educação 

Alimentar e Nutricional ao envolver profissionais de educação e escolares, visto que a 

construção do software partiu da perspectiva de trabalhar sob a ótica da criança. Ao apontar, 

previamente à sua construção, a visão dos profissionais e crianças identificando o que seria 

alimentação saudável para o escolar, compreendendo que esta teria como influência os pais, a 

escola e a mídia, foi possível proporcionar um enredo condizente com aspectos relacionados 

às vidas reais do público-alvo, assim como aspectos da alimentação que necessitariam ser 

mais bem trabalhados, a exemplo de levar a refletir sobre as consequências das escolhas 

alimentares sobre a promoção da saúde, retirando o foco da doença. 

Do mesmo modo, os interesses dos profissionais e dos escolares para com o jogo, 

para além de provocar a equipe de designers a construir um ambiente cuja programação e 

interface fossem amigáveis aos usuários de faixas de idades diferenciadas, possibilitou a 

construção de uma ferramenta educativa que desafiasse o jogador, ao mesmo tempo em que o 

motivasse a continuar até o desfecho final pela inclusão de personagens, cenários e temáticas 

de hábitos de higiene e atividade física, quebrando-se a linearidade da rotina pela introdução 

de minigames nos intervalos entre as refeições.  

A técnica do design participativo com as crianças conduziu, portanto, à adoção de 

medidas assertivas para com o jogo e colaborou na construção da marca Ran-gO®, cuja 

identidade visual se pretende solidificar como meio de promover a saúde a partir da 

alimentação. 

Sobre a satisfação do usuário, a moda para a maioria dos itens demonstrou satisfação 

das crianças, incluindo a parte que avaliou os conhecimentos em relação à alimentação. Isso 

leva a deduzir que o Ran-gO® está adequado ao que se propõe em termos de motivação e 

experiência do usuário, carecendo, porém de ajustes em relação à confiança, reduzindo a 

carga de informação ao usuário e tornando as atividades mais fáceis.  

Ainda assim, as frequências percentuais revelaram que apesar de os escolares se 

lembrarem de mais informações sobre alimentação, para uma parcela significativa das 

crianças de sete anos foi difícil compreender a temática. Porém, dada a pequena quantidade de 

crianças avaliadas por faixa de idade, não se pode inferir que isto tenha representado 

significância estatística.  

Salienta-se que quanto maior a idade das crianças, maior foi a satisfação para os itens 

relacionados ao conhecimento. E de modo geral, para todos os itens as crianças entre nove e 
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dez anos de idade demonstraram maior satisfação. Ademais, para aqueles com sete anos, 

houve maior dificuldade em relação à habilidade/competência para jogar, o mesmo ocorrendo 

em relação à quantidade de informação no jogo e o julgar que este era difícil.  

A falta de habilidade em acessar botões no tablet, durante o jogo, pode ter 

contribuído para julgar o jogo difícil. Isto se revelou também nas entrevistas abertas em que 

apesar de terem atingido boa pontuação no jogo, existiram crianças que não conseguiram 

vencer a partida de bandeirinha por questão de motricidade, relacionada não somente ao 

domínio de mãos, mas à agilidade frente ao que se deparavam, sendo isto significativo para 

crianças de oito anos. 

Assim, no que tange à avaliação da satisfação do usuário, a estruturação do Ran-gO® 

esteve mais adequada para os escolares entre oito e dez anos de idade, demostrando a 

necessidade de ajustes na programação para abarcar uma maior faixa de idade. 

A respeito da percepção dos escolares sobre alimentação pelo uso do jogo, a despeito 

do problema com a partida de bandeirinha, os entrevistados mostraram perceber relação entre 

as escolhas alimentares ao longo do Ran-gO® e ganhar/perder a partida. 

Apesar de não se ter enfatizado sobre algum alimento em específico no jogo, boa 

parte das crianças associou frutas e verduras à alimentação saudável, sendo esta última 

compreendida como o objetivo do jogo. Viu-se que, ao acessar o jogo, as crianças associavam 

as representações que possuíam sobre alimentação do passado com o presente, assim como 

com suas práticas de vida, colocando, portanto as suas impressões pessoais.  

Dicotomicamente, os escolares se posicionavam em relação ao que seria permitido e 

ao proibido, haja vista malefícios que os alimentos proibidos poderiam acarretar à saúde e ao 

benefício de ficar forte a partir dos alimentos permitidos. Percebiam ainda que alguns 

alimentos conhecidos como não saudáveis poderiam ser escolhidos porque na “vida real” era 

possível a sua ingestão de vez em quando, tendo sido os doces e guloseimas associados às 

cáries e ao minigame de escovação. Assim, apesar desta dicotomia posta, foi considerado 

positivo as crianças perceberem que alimentos ultraprocessados não são benéficos, visto que a 

indústria tenta trabalhar com outra vertente em relação a isso, sobretudo porque as crianças 

entrevistadas detinham informações em relação à alimentação, proveniente principalmente 

dos pais ou de aulas e palestras sobre o tema, mas ainda assim, existia uma parcela que 

frequentava fast foods e que em casa, se alimentavam em frente à TV, instrumento de 

propaganda de alimentos industrializados. 
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A percepção esteve associada à qualidade nutricional do alimento e a quantidade 

consumida, além do prazer, ao se reconhecer que há alimentos que embora pouco 

interessantes do ponto de vista nutricional, podem ser consumidos esporadicamente. 

Isso mostra que o desenvolvimento de um jogo eletrônico pode favorecer 

positivamente na modificação de hábitos alimentares, com vias a promover a saúde. 

É válido salientar que esse estudo apresenta a limitação de ter se desenvolvido para 

um grupo restrito, haja vista a inerência da abordagem qualitativa que envolve um número 

menor de usuários, não podendo ser extrapolado para uma população mais ampla. Porém, o 

jogo desenvolvido apresenta o diferencial de os alimentos poderem ser retirados e/ou 

acrescentados pela equipe de designers conforme o contexto regional de outras populações. 

Como investigação futura, recomenda-se um teste de usabilidade a fim de averiguar 

possibilidade de extrapolação.  

Foi vista, portanto, uma compreensão sobre alimentação pelo uso do Ran-gO®, sem 

desconsiderar os conhecimentos prévios da criança, os quais formam uma nova experiência 

interativa e perceptiva que se relaciona não somente ao passado ou ao presente, mas também 

ao futuro desse ser, com base no que é inerente a ele, de maneira que as crianças que por si só 

já possuíam existência no mundo antes de acessar o jogo, se transformaram em novos “eus” 

durante as entrevistas, voltando aos seus grupos sociais de origem, nos quais podem 

influenciar as pessoas com as quais convive. Assim, o Ran-gO® mostra-se como ferramenta 

de Educação Alimentar profícua no que concerne a dar a conhecer a respeito da alimentação 

para que a criança possa, enquanto sujeito pensante, refletir sobre seus hábitos, a fim de 

realizar escolhas condizentes com suas necessidades, em respeito aos hábitos da família e aos 

conhecimentos provenientes da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADAMS, Jean et al. Frequency and socio-demographic correlates of eating meals out and 

take-away meals at home: cross-sectional analysis of the UK national diet and nutrition 

survey, waves 1–4 (2008–12). Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act., v. 12, 51, p. 1-9, 2015. 

 

ALBUQUERQUE, Olga Maria Ramalho de et al. Percepção de estudantes de escolas públicas 

sobre o ambiente e a alimentação disponível na escola: uma abordagem emancipatória. Saúde 

Soc, v. 23, n. 2, p. 604-615, 2014. 

 

ALCESTE for Windows: Software para análise de dados textuais. Versão 4.9. Toulouse: 

Image. 2008. 

 

ALMEIDA, Ueberson Ribeiro; OLIVEIRA, Victor José Machado de; BRACHT, Valter. 

Educação física escolar e o trato didático-pedagógico da saúde: desafios e perspectivas. In: 

WACHS, Felipe; ALMEIDA, Ueberson Ribeiro; BRANDÃO, Fabiana F. de Freitas (Orgs.). 

Educação Física e Saúde Coletiva: cenários, experiências e artefatos Culturais. Porto 

Alegre: Rede UNIDA, 2016. p. 87-112. (Série Interlocuções Práticas, experiências e 

pesquisas em saúde). 

 

ALVES, Kelly Poliany de Souza; JAIME, Patricia Constante. A Política Nacional de 

alimentação e Nutrição e seu diálogo com a Política Nacional de Segurança alimentar e 

Nutricional. Ciênc. saúde coletiva,  v. 19, n. 11, p. 4331-4340, 2014.  

 

ALVES, Lynn. Jogos, educação e história: novas possibilidades para a geração C. Plurais 

Rev. Multidisciplinar, v. 1, n. 2, p. 209-225, 2010. 

 

ALVES, Lynn. Jogos eletrônicos e screenagers: possibilidades de desenvolvimento e 

aprendizagem. In: SANTOS, Edméa; ALVES, Lynn (Org.). Práticas pedagógicas e 

tecnologias digitais. Rio de Janeiro: E-PAPERS, 2006. 328 p. 

 

ALVES, Mabel Nilson; MUNIZ, Ludmila Correa; VIEIRA, Maria de Fátima Alves. 

Consumo alimentar entre crianças brasileiras de dois a cinco anos de idade: Pesquisa Nacional 

de Demografia e Saúde (PNDS), 2006. Ciênc. Saúde Coletiva, v. 18, n. 11, p. 3369-77, 2013. 

 

AMBROSINI, Gina L. et al. Identification of a dietary pattern prospectively associated with 

increased adiposity during childhood and adolescence. Int. J. Obes., v. 36, n. 10, p. 1299–

305, 2012. 

 

ANDERSEN, Sidse S.; HOLM, Lotte; BAARTS, Charlotte. School meal sociality or lunch 

pack individualism? Using an intervention study to compare the social impacts of school 

meals and packed lunches from home. Social Sci. Inf., v. 54, n. 3, p. 394-416, 2015. 

  

ANDRADE, Luiz Antonio; REIS, Liliane Bels; VIANNA, Beto. Corporeidade, cognição e 

linguagem. Ciênc. Cogn.,  v. 15, n. 3, p. 33-46, 2010. 

 

ANDRADE, Luana Machado; SENA, Edite Lago da Silva; JESUS, Isabel Silva de. A 

experiência do outro e o vir a ser cidadão idoso. Rev. Gaúcha Enferm.,  v. 35, n. 2, p. 14-

19,  2014. 

 



184 

 

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Editora 

Guanabara, 1986.  

 

ARANHA, Gláucio. Jogos Eletrônicos como um conceito chave para o desenvolvimento de 

aplicações imersivas e interativas para o aprendizado. Ciênc. Cogn.,  v. 7, n. 1, p. 105-110, 

2006.  

 

ÁVILA, Barbara et al. Autoria nos Mundos Virtuais: um novo desafio ao docente. Rev. 

Novas Tecnol. Educ. (RENOTE), v. 12. n. 2, p. 1-11, 2014. 

 

AZEVEDO, Dulcian Medeiros de; COSTA, Roberta Kaliny de Souza; MIRANDA Francisco 

Arnoldo Nunes de. Uso do alceste na análise de dados qualitativos: contribuições na pesquisa 

em enfermagem. Rev. Enferm. UFPE (on line)., v. 7, p. 5015-22, 2013 (especial). 

 

AZEVEDO, Fernanda Reis de; BRITO, Bruna Cristina. Influência das variáveis nutricionais e 

da obesidade sobre a saúde e o metabolismo. Rev. Assoc. Méd. Bras., v. 58, n. 6, p. 714-23, 

2012. 

 

AZEVEDO, Rosana Freitas; LOPES, Regina Lucia Mendonça. Concepção de corpo em 

Merleau-Ponty e mulheres mastectomizadas. Rev. Bras. Enferm.,  v. 63, n. 6, p. 1067-

1070, 2010. 

 

BAHIA, Beatriz et al. Reavaliação de game educativo de Arte. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO 

DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL (SBGAMES), 11., 2012, Brasília. Anais... 

Brasília: UnB, 2012, p.87-92. 

 

BARANOWSKI, Tom; FRANKEL, Leslie. Let's get technical! Gaming and technology for 

weight control and health promotion in children. Childhood Obesity, v. 8, n. 1, p. 34-37, 

2011. 
 

BARANOWSKI, Tom et al. Games for Health for Children: current status and needed 

research. Games Health J., v. 5, n. 1, p. 1-12, 2016. 

 

BARBOZA, Stephanie Ingrid Souza et al. Variações de Mensuração pela Escala de 

Verificação: uma análise com escalas de 5, 7 e 11 pontos.  Teor. Prát. Adm., v. 3 n. 2, p. 99-

120, 2013. 

 

BAXTER, Mike R. Projeto de produto: guia prático para o design de novos produtos. 

Tradução de Itito Iida. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2000.  

 

BAYTAKA, Ahmet; LAND, Susan M. A case study of educational game design by kids and 

for kids. Procedia Soc. Behavi. Sci., v. 2, n.2, p. 5242–5246, 2010. 

 

BENN, Jette; CARLSSON, Monica Susanne. Learning through school meals? Appetite, 

London, v. 78C, p. 23-31, 2014. 

 

BENTO, Gabriela. Infância e espaços exteriores – perspetivas sociais e educativas na 

atualidade. Investigar Educ., v. 2, n. 4,  p. 127-140, 2015. 

 



185 

 

BERTIN, Renata Labronici et al . Estado nutricional, hábitos alimentares e conhecimentos de 

nutrição em escolares. Rev. Paul. Pediatr.,  v. 28, n. 3, p. 303-308, 2010. 

 

BICHARA, Ilka Dias et al . Espaços externos para brincar: o olhar das crianças através de 

fotos. Psicol. Teor. Prat., v. 13, n. 3, p. 167-179,  2011.    

 

BONOMO, Mariana et al. Representações sociais e identidade em grupos de mulheres 

ciganas e rurais. Psicol., v. 22, n. 1, p. 153-181, 2008. 

 

BORGES, Eliane de Moura et al. Percepção dos hábitos alimentares dos estudantes de uma 

escola de ensino fundamental do município de Jaciara- MT. REMOA, v. 14, p.89-100, 2015. 

Edição especial. 

 

BÖRNHORST, Claudia. et al.  WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative: 

associations between sleep duration, screen time and food consumption frequencies. BMC 

Public. Health, v. 15, n.1, p. 442, 2015. 

 

BOYLAND, Emma J.; KAVANAGH-SAFRAN, Melissa; HALFORD, Jason C. G. Exposure 

to ‘healthy’ fast food meal bundles in television advertisements promotes liking for fast food 

but not healthier choices in children. Br. J. Nutr., v. 113, n. 6, p. 1012-8, 2015. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 126p. 

 

BRASIL. Decreto n. 2556 de 20 de abril de 1998. Regulamenta o registro previsto no art. 3º 

da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade 

intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 

Brasília, DF, 22 abr. 1998a, n. 75, Seção 1, p. 2. 
 

BRASIL. Lei n. 9609 de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade 

intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 

Brasília, DF, 20 fev. 1998b, n. 36, Seção I, p.3-9. 

 

BRASIL. Lei n. 11346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação 

adequada e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Poder Executivo, Brasília, DF, 18 Sst. 2006a, n. 179, Seção 1, p. 1-2. 

 

BRASIL. Portaria Interministerial n. 1010, de 8 de maio de 2006. Institui as diretrizes para a 

Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de educação infantil, fundamental e nível 

médio das redes públicas e privadas, em âmbito nacional. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 9 mai. 2006b, n. 87, Seção I, p.70. 

 

BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. Conselho Nacional de Assistência Social. Plano nacional de promoção, 

proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e 

comunitária. Brasília: CNAS, 2006c. 143p. 

 



186 

 

BRASIL. Decreto n. 7272 de 25 de agosto de 2010. Regulamenta a Lei n. 11.346, de 15 de 

setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 

SISAN com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada, institui a Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN, estabelece os parâmetros para a 

elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 

Brasília, DF, 26 ago. 2010, n. 164, Seção I, p. 6-8. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise 

de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília: Ministério da Saúde, 

2011a. 148 p. 

 

BRASIL. Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, 

para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, 

DF, 24 out. 2011b, n.204, Seção I. p.48-55. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Guia de Tecnologias Educacionais 2011/12. Brasília: 

Secretaria de Educação Básica, 2011c. 196 p. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da Saúde, 2012a. 

84 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde). 

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  Marco de referência 

de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. Brasília: MDS, 2012b. 68 

p.  
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção de Saúde. Vigitel Brasil 

2012: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 136 p. 

 

BRASIL. Ministério Da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população 

brasileira: versão para consulta pública. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 87p. 

 

BRASIL. Decreto n. 8552, de 3 de novembro de 2015. Regulamenta a Lei nº 11.265, de 3 de 

janeiro de 2006, que dispõe sobre a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de 

primeira infância e de produtos de puericultura correlatos. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 4 nov. 2015a, n. 210, Seção I, p.5-7. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde: revisão da Portaria MS/GM nº 687, de 30 

de março de 2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2015b. 36 p. 

 

BRITTO, Soraya da Rocha; VIEBIG, Renata Furlan; MORIMOTO, Juliana Masami. 

Analysis of food advertisements on cable television directed to children based on the food 



187 

 

guide for the Brazilian population and current legislation. Rev. Nutr., v. 29, n. 5, p.721-

729, 2016.  

 

BROUWER, Rebecca J. Namenek; NEELON, Sara E. Benjamin. Watch Me Grow: A garden-

based pilot intervention to increase vegetable and fruit intake in preschoolers. BMC Public. 

Health, v. 13, p. 363, 2013. 

 

BUAINAIN, Antônio Márcio; VIEIRA, Junior Ruiz Garcia e Pedro Abel. O desafio alimentar 

no século XXI. Estud. Soc. Agric., v. 24, n. 2, p. 497-522, 2016. 

 

BURLANDY, Luciene et al . Políticas de promoção da saúde e potenciais conflitos de 

interesses que envolvem o setor privado comercial. Ciênc. Saúde Coletiva,  v. 21, n. 6, p. 

1809-1818, 2016.  

 

CABRAL, Fátima. Jogos eletrônicos: técnica ilusionista ou emancipadora. Rev. USP, n.35, p. 

134-145, 1997.  

 

CÂMARA INTERMINISTERIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

(CAISAN). Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: 

recomendações para estados e municípios. Brasília: CAISAN, 2014.  

 

CAMARGO, Brígdo Vizeu. Alceste: um programa informático de análise quantitativa de 

dados textuais. In: MOREIRA, Antonia Silva Paredes et al. (Org.). Perspectivas teórico-

metodológicas em representações sociais. João Pessoa: UFPB/Editora Universitária, 2005. 

p. 511-539. 

 

CAMILO, Douglas Diego Fernandes. Estratégias para a prevenção da obesidade infantil 

na escola. 2014. 31 f. Trabalhos de Conclusão de Curso (Especialização em Linhas de 

Cuidado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2014. 

 

CAMOZZI, Aída Bruna Quilici et al. Promoção da Alimentação Saudável na Escola: 

realidade ou utopia? Cad. saúde colet.,  v. 23, n. 1, p. 32-37, 2015. 

 

CANESQUI, Ana Maria. Pesquisas qualitativas em nutrição e alimentação. Rev. Nutr.,  v. 

22, n. 1, p. 125-139,  2009.  

 

CANO, Maria Aparecida T.; PEREIRA, Cláudia Haddad Caleiro; SILVA, Carolina Cristina 

Coimbra.  Estudo do estado nutricional de crianças na idade escolar na cidade de Franca-SP: 

uma introdução ao problema. Rev. Eletrônica Enferm., v. 7, n. 2, p. 179-184, 2005. 

 

CARNEIRO, Maria Paula. Desenvolvimento da memória na criança: o que muda com a 

idade?. Psicol. Reflex. Crit., v. 21, n. 1, p. 51-59, 2008. 

 

CARVALHO, Adriana Palhares de; OLIVEIRA, Verena Bartkowiak de; SANTOS, Luana 

Caroline dos. Hábitos alimentares e práticas de educação nutricional: atenção a crianças de 

uma escola municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pediatria, v. 32, n.1, p. 20-27, 2010. 

 

CARVALHO, Alice Teles de et al. Situação nutricional de crianças menores de cinco anos 

em municípios do Nordeste brasileiro. Rev. bras. crescimento desenvolv. hum. [online], v. 

24, n. 2, p. 221-227, 2014. 



188 

 

 

CARVALHO, Carolina Abreu de et al. Metodologias de identificação de padrões alimentares 

a posteriori em crianças brasileiras: revisão sistemática. Ciênc. saúde coletiva, v. 21, n. 1, p. 

143-154, 2016.  

 

CARVALHO, Leonardo Filipe Batista Silva. Explorando os Mitos Nacionais: contribuição 

ao aprendizado pelo estímulo à motivação a partir dos Serious Games. 2016. 179 f. Tese 

(Doutorado em Informática na Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2016. 

 

CASTRO, Inês Rugani Ribeiro de. Desafios e perspectivas para a promoção da alimentação 

adequada e saudável no Brasil. Cad. Saúde Pública [online], v. l31, n.1, p. 07-09, 2015.  

 

CAVALCANTE, Ricardo Bezerra; CALIXTO, Pedro; PINHEIRO, Marta Macedo Kerr. 

Análise de conteúdo: considerações gerais, relações com a pergunta de pesquisa, 

possibilidades e limitações do método. Inf. & Soc.:Est., v. 24, n. 1, p. 13-18, 2014. 

 

CHAFFEE, Benjamin W. Early life factors among the many influences of child fruit and 

vegetable consumption. J. Pediatr., v. 90, n. 5, p. 437-439, 2014. 

 

CHARLIER, Nathalie et al. Serious games for improving knowledge and self-management in 

young people with chronic conditions: a systematic review and meta-analysis. Am. Med. 

Inform. Assoc., v. 23, n. 1, p. 230–239, 2016.  

 

CHINI, Gislaine Cristina de Oliveira; BOEMER, Magali Roseira. A amputação na percepção 

de quem a vivencia: um estudo sob a ótica fenomenológica. Rev. Latino-Am. 

Enfermagem,  v. 15, n. 2, p. 330-336,  2007. 

 

CIOCHETTO, Carla Ribeiro; ORLANDI, Silvana Paiva;  VIEIRA, Maria de Fatima Alves. 
Consumo de frutas e vegetais em escolares da rede pública no Sul do Brasil. ALAN, v. 62, n. 

2, p. 172-178, 2012.  

 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (BRASIL). Resolução 466/2012. Trata de pesquisas e 

testes em seres humanos e atualiza a resolução 196/96. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 13 jun. 2013, n. 112, Seção I, p. 59-63. 

 

COUTINHO, Clara Pereira; BOTTENTUIT JUNIOR, João Batista. Utilização da técnica do 

brainstorming na introdução de um modelo de E/B-Learning numa escola profissional 

portuguesa: a perspectiva dos professores e dos alunos. In: ALVES, António Bárbolo (Org.). 

Encontro Internacional Discurso Metodologia e Tecnologia: actas do Encontro 

Internacional Discurso Metodologia e Tecnologia, Miranda do Douro, Portugal, 2007. 

Miranda do Douro: Centro de Estudos António Maria Mourinho, 2007. p. 102-118. 

 

COSTA, Larissa da Cunha Feio; VASCONCELOS, Francisco de Assis Guedes de; CORSO, 

Arlete Catarina Tittoni. Fatores associados ao consumo adequado de frutas e hortaliças em 

escolares de Santa Catarina, Brasil. Cad. Saúde Pública,  v. 28, n. 6, p. 1133-1142, 2012. 

 

CRUZ, Dulce Márcia; RAMOS, Daniela Karine; ALBUQUERQUE, Rafael Marques de. 

Jogos eletrônicos e aprendizagem: o que as crianças e os jovens têm a dizer? Rev. 

Contrapontos, v. 12, n. 1, p. 87-96, 2012. 



189 

 

 

DAMO, Andreisa; SCHMIDT, Elisabeth Brandão. Contradições na realidade e nas 

representações sociais sobre a alimentação: desafios à Educação Ambiental crítico-

transformadora. REMEA, v. 33, n. 3, p. 72-91, 2016. 

 

DIAS, Gonçalo; MENDES, Rui. Jogos tradicionais portugueses: retrospectivas e tendências 

futuras. Exedra, n. 3, p. 51-58, 2010. 

 

DOTTA, Edivani Aparecida Vicente ; CAMPOS, Juliana Alvares Duarte Bonini; GARCIA, 

Patrícia Petromilli Nordi Sasso. Elaboração de um jogo digital educacional sobre saúde bucal 

direcionado para a população infantil. Pesq. Bras. Odontoped. Clin. Integr., v. 12, n. 2, p. 

209-15, 2012. 

 

PAULA, Bruno Henrique; VALENTE, José Armando. Errando para aprender: a importância 

dos desafios e dos fracassos para os jogos digitais na Educação. RENOTE, v. 13, n. 2, p. 1-

11, 2015. 

 

DOUGLAS, Mary. Las estructuras de lo culinario. In: HERNÁNDEZ, Jesús 

Contreras (Coord.). Alimentación y cultura: necesidades, gustos y costumbres. Barcelona: 

Edicions Universitat de Barcelona, 1995, p. 171-198. 

 

DRAXTEN, Michelle et al. Parental role modeling of fruits and vegetables at meals and 

snacks is associated with children's adequate consumption. Appetite, v. 78C, p.1-7, 2014. 

 

DUBUISSON, Carine et al. Socio-economic and demographic variations in school lunch 

participation of French children aged 3–17 years. Public Health Nutr., v. 14, n. 2, p. 227–

238, 2010. 

 

DUTRA, Rogéria Campos de Almeida. Consumo alimentar infantil: quando a criança é 
convertida em sujeito. Soc. Estado.,  v. 30, n. 2, p. 451-469, 2015.  

 

EGUIA-GOMEZ, Jose Luis; CONTRERAS-ESPINOSA, Ruth S.; SOLANO-ALBAJES, 

Lluis. Os games digitais como um recurso cognitivo na aprendizagem: um estudo de caso. 

Revista E-scrita, v. 3, n. 2, p. 120-133, 2012. 

 

EMOND, Jennifer A. et al. Commercial Television Exposure, Fast Food Toy Collecting, 

and Family Visits to Fast Food Restaurants among Families Living in Rural Communities. J. 

pediatr., v. 168, p. 158–163.e, 2016. 

 

ESTEBAN, Maria Paz Sandín. Pesquisa Qualitativa em Educação: fundamentos e 

traduções. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2010. 

 

FAGUNDES, Andhressa Araújo; LIMA, Marcelle França; SANTOS, Christiano Lima. Jogo 

eletrônico como abordagem não intrusiva e lúdica na disseminação de conhecimento em 

educação alimentar e nutricional.  Ijkem, Int. J. KnowL. Eng. Manage., v. 5, n. 13, p. 22-

41, Nov. 2016/Fev. 2017. 
 

FANTIN, Monica. Crianças e games na escola: entre paisagens e práticas.  

Rev. Latinoam. Cienc. Soc. Niñez Juv., v.13, n.1, p.195-208, 2015. 

 



190 

 

FECHINE, Álvaro Diógenes Leite et al. Percepção de pais e professores sobre a influência 

dos alimentos industrializados na saúde infantil. Rev. Bras. Promoç. Saúde, v. 28, n. 1, p.16-

22, 2015. 

 

FERRARA, John. Playful design: Creating Game Experiences in Everyday Interfaces. 

Brooklyn: Rosenfeld Media, 2012. 245p. 

 

FERRARESSO, Henrique Luiz Perroni. Design e usabilidade: interação, satisfação e 

afetividade em objetos de aprendizagem. 2014. 156 f. Dissertação (Mestrado em Design) - 

Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de Arquitetura, Artes e 

Comunicação, 2014.  

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 

5. ed. Curitiba: Positivo, 2010. 

 

FIGUEIRA, Taís Rocha; LEITE, Isabel Cristina Gonçalves. Percepções, conhecimentos e 

práticas em saúde bucal de escolares. RGO, v. 56, n. 1, p. 27-32, 2008. 

 

FIGUEIREDO, Márcia Cançado et al. Gamificação em saúde bucal: experiência com 

escolares de zona rural. Revista da ABENO, v. 15, n. 3, p. 98-108, 2015. 

 

FIORE, Elaine Gomes et al . Abordagem dos temas alimentação e nutrição no material 

didático do ensino fundamental: interface com segurança alimentar e nutricional e parâmetros 

curriculares nacionais. Saúde soc.,  v. 21, n. 4, p. 1063-1074, 2012. 

 

FREDERICO, Catherine. Nutrition Games. In: ARNAB, Sylvester; DUNWELL, Ian; 

DEBATTISTA , Kurt. Serious games for healthcare: applications and implications. 

Hershey: IGI Global, 2012. p. 167-190. 

 
FREITAS, Andréa Silva de Souza; COELHO, Simone Côrtes; RIBEIRO, Ricardo Laino. 

Obesidade infantil: influência de hábitos alimentares inadequados. Saúde & Amb. Rev., v. 4, 

n. 2, p. 9-14, 2009. 

 

FREITAS, Maria do Carmo Soares de et al. Escola: lugar de estudar e de comer. Ciênc. 

Saúde Coletiva, v. 18, n. 4, p. 979-985, 2013. 

 

FRÓIS, Érica Silva; MOREIRA, Jacqueline de Oliveira. A imagem corporal na criança e as 

novidades do brincar pela internet: um ensaio teórico. Pesqui. Prát. Psicossociais, v. 5, n. 2, 

p. 238-247, 2010. 

 

FROTA, Mirna Albuquerque et al. Má alimentação: Fator que influencia na aprendizagem de 

crianças de uma escola pública. Rev. APS, v. 12, n. 3, p. 278-284, 2009. 

 

GALLO, Sophia Karlla Almeida Motta. Comportamento alimentar e mídia: a influência da 

televisão no consumo alimentar de crianças do agreste meridional pernambucano, Brasil. 

2011. 194f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Programa de Pós Graduação em Saúde 

Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011. 

 

GALLUCCI, Mariângela; FORMENTI, Lígia. TRF libera propaganda de alimentos ricos em 

gordura. O Estadão, 23 fev. 2013. Disponível em 



191 

 

<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,trf-libera-propaganda-de-alimentos-ricos-em-

gordura-imp-,1000378> Acesso em: 26 jan. 2015. 

 

GEE, James Paul. Foreword (foreword). In: SHAFFER, David Williamson. How Computer 

Games Help Children Learn. New York: Palgrave Macmillan US, 2006, p. IX-XII. 

 

GEORGE, Amanda M.; ROHR, Linda E.; BYRNE, Jeannette. Impact of Nintendo Wii 

Games on Physical Literacy in Children: Motor Skills, Physical Fitness, Activity Behaviors, 

and Knowledge. Sports,  v. 4, n.1, p.1-10, 2016. 

 

GODINHO, Cristina A. et al. Will is not enough: Coping planning and action control as 

mediators in the prediction of fruit and vegetable intake. Br. j. health psychol., v. 19, n. 4, p. 

856-870, 2014. 

 

GOLDONI, Diógines; RIGO, Sandro J.; ALVES, Isa Mara da Rosa. Contribuições da análise 

ludológica para a concepção de jogos sérios. Rev. Sistemas de Informação da FSMA, n. 13, 

p. 11-20, 2014. 

 

GRIFFITHS, Mark. Video games and health. BMJ, v. 331, n.7509, p. 122-123, 2005. 

 

GUNDERSON, Matthew D.; CLEMENTS, Dennis; NEELON, Sara E. Benjamin. Nutritional 

quality of foods marketed to children in Honduras. Appetite, v. 73, p. 1–6, 2014. 

 

GUSMÃO, Neusa Maria Mendes de. Olhar viajante: antropologia, criança e aprendizagem. 

Pro-Posições, v. 23, n. 2, p. 161-178, 2012. 

 

HASAN, Youssef et al. The more you play, the more aggressive you become: A long-term 

experimental study of cumulative violent video game effects on hostile expectations and 

aggressive behavior.  JESP, v. 49, n.2, p. 224-227, 2013.  
 

HARRIS, Jennifer L. et al. Nutrition-related claims on children’s cereals: what do they mean 

to parents and do they influence willingness to buy? Public Health Nutrition, v. 14, n.12, p. 

2207-2212, 2011. 

 

HAYATI ADILIN, M.A.M. et al. Whole school mapping to investigate the school 

environment’s potential to promote a healthy diet and physical activity in Malaysia. Mal. J. 

Nutr., v. 21, n. 1, p. 1-14, 2015. 

 

HENRIQUES, Patricia; DIAS, Patricia Camacho; BURLANDY, Luciene. A regulamentação 

da propaganda de alimentos no Brasil: convergências e conflitos de interesses. Cad. Saúde 

Pública,  v. 30, n. 6, p. 1219-1228, 2014. 

 

HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. Tradução de João Paulo 

Monteiro. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. 243p. 

 

IERVOLINO, Solange Abrocesi; PELICIONI, Maria Cecilia Focesi. A utilização do grupo 

focal como metodologia qualitativa na promoção da saúde. Rev. Esc. Enf. USP, v. 35, n.2, p. 

115-21, 2001.  

 



192 

 

JOBIM E SOUZA, Solange; CASTRO, Lucia Rabello de. Pesquisando com crianças: 

subjetividade infantil, dialogismo e gênero discursivo. In: CRUZ, Silvia Helena (Org.). A 

criança fala: a escuta de crianças em pesquisas. São Paulo: Cortez, 2008. p.52-78. 

 

JOHN, Deborah H. et al. Developing the school physical activity and nutrition environment 

tool to measure qualities of the obesogenic context. J. sch. health., v. 86, n. 1, p. 39-47, 2016. 

 

JOHNSON, Susan L. Developmental and environmental influences on young children’s 

vegetable preferences and consumption. Adv. Nutr., v. 7, p. 220S–31S, 2016. Suplemento. 

 

JORGE, Karoline et al. Avaliação do consumo de arroz e feijão em uma unidade de ensino no 

município de São Paulo. Rev. Univap, v. 20, n. 36, p. 35-46, 2014. 

 

JUST, David; PRICE, Joseph. Default options, incentives and food choices: evidence from 

elementary-school children. Public Health Nutr., v. 16, n.12, p. 2281-8, 2013. 

 

JUZWIAK, Claudia Ridel. Era uma vez... Um olhar sobre o uso dos contos de fada como 

ferramenta de educação alimentar e nutricional. Interface comun. Saúde Educ., v. 17, n. 45, 

p. 473-84, 2013. 

 

KATO, Pamela M. The Role of the Researcher in Making Serious Games for Health. In: 

Arnab, Sylvester; Dunwell, Ian; Debattista , Kurt. Serious games for healthcare: 

applications and implications. Hershey: IGI Global. 2012. p. 213-231. 

 

KELLEY, Tom; LITTMAN, Jonathan. A arte da inovação: lições de criatividade da IDEO, a 

maior empresa norte-americana de design. Tradução de Maria Claudia Lopes. 2. ed. São  

Paulo: Futura, 2001. 344 p.  

 

KISIELEWICZ, Leandro Augusto; KOSCIANSKI, André. A implementação de Jogos de 
Computador Educacionais: uma visão geral. RBECT, v. 4, n. 1, p. 92-111, 2011. 

 

KLEIN, Eloísa Joseane da Cunha. Nas veias do jornalismo, a política: resistência à ditadura 

na informação. 2008. 235 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) - Programa 

de Pós-Graduação em Ciência da Comunicação. Universidade do Vale dos Sinos. São 

Leopoldo, 2008.  

 

KRØLNER, Rikke et al. Determinants of fruit and vegetable consumption among children 

and adolescents: a review of the literature. Part II: qualitative studies. Int. J. Behav. Nutr. 

Phys. Act., v. 8, p. 112, 2011. 

 

LAZAROTTO, Karine; TEO, Carla Rosane Paz Arruda. Promoção da saúde através da 

alimentação escolar: uma revisão integrativa. Espaç. saúde (Online), v. 17, n. 1, p. 75-82, 

2016.  

 

LEAL, Vanessa Sá; LIRA, Pedro Israel C. de; MENEZES, Risia Cristina E. de et al. 

Desnutrição e excesso de peso em crianças e adolescentes: uma revisão de estudos brasileiros. 

Rev Paul Pediatr, v. 30, n. 3, p. 415-22, 2012. 

 



193 

 

LEBRAM, Mikael et al. Design and Architecture of Sidh: a Cave Based Firefighter Training 

Game. In: KANKAANRANTA, Marja; NEITTAANMÄKI, Pekka. (Eds). Design and Use of 

Serious Games. New York: Springer, 2009, p.19-31. 

 

LEMOS, Igor Lins; SANTANA, Suely de Melo. Dependência de jogos eletrônicos: a 

possibilidade de um novo diagnóstico psiquiátrico. Rev. psiquiatr. clín.,  v. 39, n. 1, p. 28-

33, 2012. 

 

LEMOS, Lúcia. Composições e articulações do imaginário para a compreensão dos jogos 

digitais que tratam de saúde. Disertaciones, v. 6, n.2, p. 25-46, 2013a. 

 

LEMOS, Lúcia. Narrativas de buscas na promoção de saúde em games. In: SIMPÓSIO 

BRASILEIRO DE GAMES E ENTRETENIMENTO DIGITAL, 11., 2013, São Paulo. 

Anais... São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2013b, p. 8-13. 

 

LHAKHANG, Pempa et al. A brief intervention increases fruit and vegetable intake. A 

comparison of two intervention sequences. Appetite, v. 82, p.103–110, 2014. 

 

LIBERMANN, Angelita Pinto; BERTOLINI, Geysler Rogis Flor. Tendências de pesquisa em 

políticas públicas: uma avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar - 

PNAE. Ciênc. saúde coletiva,  v. 20, n. 11, p. 3533-3546,  2015.  
 

LIKERT, Rensis. A technique for the measurement of attitudes. Arch. Psychol., v. 22, n. 140, 

p. 1-55, 1932. 
 

LIMA, Laura Câmara. Programa Alceste, primeira lição: a perspectiva pragmatista e o 

método estatístico. Rev. Educ. Pública, v. 17, n. 33, p. 83-97, 2008.  

 

LINHARES, Maria Beatriz Martins; MARTINS, Carolina Beatriz Savegnago. O processo da 

autorregulação no desenvolvimento de crianças. Estud. psicol., v. 32, n. 2, p. 281-293, 2015.  

 

LOBSTEIN, Tim et al. Child and adolescent obesity: part of a bigger picture. Lancet, v. 385, 

n. 9986, p. 2510-2520, 2015. 

 

LOPEZ-GIRALDO, Luis Alirio; FRANCO-GIRALDO, Álvaro. Revisión de enfoques de 

políticas alimentarias: entre la seguridade y la soberanía alimentaria (2000-2013). Cad. Saúde 

Pública, v. 31, n. 7, p. 1355-1369, 2015. 

 

LUCCA, Vanessa Ketzer; OLIVEIRA, Nádia Rosana Fernandes de. Rev. Contexto Saúde, v. 

15 n. 28, p. 76-83, 2015. 

 

MACHADO, Liliane dos Santos et al. Serious games baseados em realidade virtual para 

educação médica. Rev. bras. educ. méd., v. 35, n. 2, p. 254-62, 2011. 
 

MACHADO, Liliane dos Santos; MORAES, Ronei Marcos de; NUNES, Fátima Lourdes dos 

Santos. Serious games para saúde e treinamento imersivo. In: NUNES, Fátima Lourdes dos 

Santos; MACHADO, Liliane dos Santos; PINHO, Márcio Sarroglia; KIRNER, Claudio 

(Orgs.). Abordagens práticas de realidade virtual e aumentada. Porto Alegre: SBC, 2009. 

p. 31-60. 

 



194 

 

MACHADO, Vera de Mattos; CARVALHO, Daniela Santana de. Elaboração de uma 

sequência didática sobre hábitos alimentares e nutricionais saudáveis como contribuição para 

as aulas de ciências no ensino fundamental. Interfaces da Educ., v. 6, n. 17, p.188-205, 

2015. 

 

MCAFEE, A. J. et al. Intakes and adequacy of potentially important nutrients for cognitive 

development among 5-year-old children in the Seychelles child development and nutrition 

study. Public Health Nutr., v. 15, n. 9, p. 1670-7, 2012. 

 

MCCARTHY, M. Cut children's screen time to less than two hours a day, US pediatricians 

say. BMJ, v. 347, p. f6573, 2013. 

 

MCLAUGHLIN, Jerry. What is a Brand, Anyway? Forbes, New York, 21 dez. 2011. 

Disponível em: <http://www.forbes.com/sites/jerrymclaughlin/2011/12/21/what-is-a-brand-

anyway/> Acesso em: 3 jun. 2015. 

 

MAGALHÃES, Hugo Emanuel dos Santos e Silva. A criança e os videojogos: estudo de 

caso com alunos do 1.º ciclo do ensino básico. 2009. 90f. Dissertação (Mestrado em Estudos 

da Criança – Tecnologias de Informação e Comunicação) - Instituto de Estudos da Criança. 

Universidade do Minho, Braga, 2009. 

 

MAIA, Evanira Rodrigues et al . Validação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem 

na promoção da saúde alimentar infantil. Rev. Nutr., v. 25, n. 1, p. 79-88, 2012. 

 

MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Tradução de 

Nivaldo Montingellin Júnior e Alfredo Alves de Farias. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001, 

720 p. 

 

MARANHÃO, Damaris Gomes; SARTI, Cynthia Andersen. Shared care: negotiations 
between families and professionals in a child day care center. Interface Comun. Saúde 

Educ., v. 11, n. 22, p. 257-70, 2007. 

 

MARINS, Bianca Ramos; ARAUJO, Inesita Soares de. Materiais educativos de vigilâncias 

sanitárias: perfil de produção e circulação no tema dos alimentos. Trab. educ. saúde,  v. 

14, n. 1, p. 137-154, 2016. 

 

MATTAR, João. Mundos Virtuais, Games e Simulações em Educação: alternativas ao design 

instrucional. In: OLIVEIRA, Maria Olivia de Matos; PESCE, Lucila (Orgs.). Educação e 

cultura midiática. Salvador: EDUNEB, 2012, p. 69-96. 

 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos Alberto 

Ribeiro de Moura. 4. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 662p. 

 

MICROSOFT. Microsoft Excel 2010. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2010. 

 

MIKKELSEN, B. E. School: a multitude of opportunities for promoting healthier eating. 

Public Health Nutr.,  v. 17, n. 6, p. 1191-4, 2014. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Los conceptos estructurantes de la investigación 

cualitativa. Salud Colectiva, v.6, n.3, p.251-261, 2010. 



195 

 

 

MOLINA, Maria Del Carmem Bisi et al. Fatores de risco cardiovascular em crianças de 7 a 

10 anos de área urbana, Vitória, Espírito Santo, Brasil. Cad. Saúde Pública, v. 26, n.5, p. 

909-17, 2010. 

 

MORAES, Ana Maria; SANTA ROSA, José Guilherme. Design participativo, técnicas para 

inclusão de usuários no processo de ergodesign de interfaces. Rio de Janeiro: Rio Books, 

2012. 170p. 

 

MORAES, Priscilla Machado; DIAS, Cristina Maria de Souza Brito. Obesidade infantil a 

partir de um olhar histórico sobre alimentação. Interação Psicol., v.16, n. 2, p. 317-26, 2012. 

 

MOREIRA, Patrícia Luciana; DUPAS, Giselle. Significado de saúde e de doença na 

percepção da criança. Rev. latinoam. enferm., v. 11, n. 6, p. 757-62, 2003 

 

MORIN, Edgar. Cultura de massas no século xx: neurose. Tradução de Maura Ribeiro 

Sardinha. 9ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997. 208p. (O espírito do tempo I). 

 

NATAL. Lei n. 0245 de 16 de fevereiro de 2006. Dispõe sobre padrões técnicos de qualidade 

nutricional, a serem seguidos pelas lanchonetes e similares, instaladas nas escolas de ensino 

fundamental e médio, particulares e da rede pública e dá outras providências. Diário Oficial 

[do] Município de Natal, Poder Executivo, Natal, RN, 16 fev. 2006. p. 11. 

 

NELSON, Alison. They are what they eat? Ensuring our children get the right nutrients. J 

Fam Health Care, v. 23, n. 2, p. 14-16, 2013. 

 

NEVES, José Luís. Pesquisa qualitativa – características, usos e possibilidades. Caderno de 

Pesquisas em Administração, v.1, n. 3, p. 1-5, 1996. 

 
NICKLAUS, Sophie. The role of food experiences during early childhood in food pleasure 

learning. Appetite, v. 104, p. 3-9, 2016. 

 

NOGUEIRA, Rosana Maria et al. Sixty years of the National Food Program in Brazil. Rev. 

Nutr.,  v. 29, n. 2, p. 253-267, 2016. 

 

OBELAR, Marileise dos Santos; PIRES, Maria Marlene de Souza; WAYHS, Mônica Lisboa 

Chang. Nutrição nas fases pré-escolar e escolar. In: WEFFORT, Virgínia Resende Silva; 

LAMOUNIER, Joel Alves (Coord.). Nutrição em pediatria: da neonatologia à adolescência. 

Barueri, SP: Manole, 2009. p. 55-62. 

 

OGAWA, Aline Nunes et al. Análise sobre a gamificação em Ambientes Educacionais. 

RENOTE, v. 13 n. 2, p. 1-10, 2015. 

 

OLIVEIRA, Carla de Souza. Jogo pedagógico como instrumentos de avaliação de uma 

ação coletiva de saúde bucal: a construção e validação de um software. 2013. 67p. 

Dissertação (Mestrado em Clínica Odontológica) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz 

de Fora, 2013. 

 

OLIVEIRA, Gustavo Felipe; TERZIAN, Leonardo Francisco; KATO, Yasmine Martins. 

Projeto de jogo digital baseado em técnicas de ilustração. 2014. 117f. Trabalho de 



196 

 

Conclusão de Curso (Bacharelado em Design) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Curitiba, 2014.  

 

OLIVEIRA, Jenifer Carla de; COSTA, Suellen Dalla; ROCHA, Silvia Maria Bramucci da. 

Educação nutricional com atividade lúdica para escolares da rede municipal de ensino de 

curitiba. Cadernos da Escola de Saúde, v. 1, n.9, p. 150-166, 2013. 

 

OLIVEIRA, Juliana Souza et al. ERICA: uso de telas e consumo de refeições e petiscos por 

adolescentes brasileiros. Rev. Saúde Pública,  v. 50, p. 1s-7s, 2016. Suplemento 1. 

 

ONIS, Mercedes de; BLÖSSNER, Monika; BORGHI, Elaine. Global prevalence and trends 

of overweight and obesity among preschool children. Am. J. Clin. Nutr., v. 92, n. 5, p. 1257-

64, 2010. 

 

PAIVA, Natália Moraes Nolêto de; COSTA, Johnatan da Silva. A influência da tecnologia na 

infância: desenvolvimento ou ameaça? Psicologia.pt, p. 1-13, 2015. Disponível em 

<http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0839.pdf> Acesso em 27 mar. 2016. 

 

PAIXÃO, Jairo Antônio. Educação física e infância: reflexão do fazer pedagógico da 

educação física na educação infantil. Revista Iniciação & Formação Docente, v. 2 n. 1, p. 1-

15, 2015. 

 

PARRA NAVARRO, Laura Milena. Jogo digital educacional para apoio no processo de 

ensino˗aprendizagem nas escolhas alimentares de pré-escolares e escolares. 2016. 149p. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2016. 

 

PEARSON, Natalie et al. Individual, behavioural and home environmental factors associated 

with eating behaviours in young adolescents. Appetite, v. 112, p. 35-43, 2017. 
 

PEHLKER, Elisa L. et al. Guatemalan school food environment: impact on schoolchildren’s 

risk of both undernutrition and overweight/obesity. Health Promot. Int., v. 31, n. 3, p. 542-

550, 2015. 

 

PEREIRA, Júlio Cesar R. Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas para as 

ciências da saúde, humanas e sociais. 3. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

2004. 160p. 

 

PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. 

 

PIMENTA, Antonio Máximo; ROCHA, Renato; MARCONDES, Nilsen Aparecida Vieira. 

Políticas públicas de intervenção na obesidade infantil no Brasil: uma breve análise da 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição e Política Nacional de Promoção da Saúde. 

UNOPAR Cient Ciênc Biol Saúde, v. 17, n.2, p. 139-46, 2015. 

 

PINHEIRO, Camila C. B. V.; CARVALHO, Josiane M.; CARVALHO, Fernando L. Q. 

Tecnologias em educação e saúde: Papel na promoção de saúde bucal. IN: SEMINÁRIO DE 

TECNOLOGIAS APLICADAS A EDUCAÇÃO EM SAÚDE, 2.,  2015, Salvador. Anais... 

Salvador, 2015, p. 22-31.  

 



197 

 

PINHO, Francine Nogueira Lamy Garcia. Merenda escolar brasileira: marcas da história na 

adesão e nas representações sociais. 2015. 132f. Dissertação (Mestrado em Políticas Sociais) - 

Programa de Pós- Graduação em Políticas Sociais do Centro de Ciências do Homem. 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, 2015.  

 

PINTO, Luísa Pereira. Conhecimento dos pais sobre alimentação infantil: relação com as 

caraterísticas sociodemográficas e estado nutricional da criança. 2017. 142f. Dissertação 

(Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria) - Instituto Politécnico de Viseu. 

Escola Superior de Saúde de Viseu. Viseu, Portugal, 2017.  

 

POETA, Lisiane Schilling et al. Efeitos do exercício físico e da orientação nutricional no 

perfil de risco cardiovascular de crianças obesas. Rev. Assoc. Med. Bras.,  v. 59, n. 1,  p. 56-

63, 2013.   

 

PRATES, Raquel Oliveira; BARBOSA, Simone Diniz Junqueira.  Avaliação de interfaces de 

usuário: conceitos e métodos. In: JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA DO 

CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, 23., 2003, Campinas. 

Anais...  Campinas, 2003, p. 245-293. 

 

PROUT, Alan. Participação, políticas e condições da infância em mudança. In: MÜLLER, 

Fernanda. (Org.). Infância em perspectiva: políticas, pesquisas e instituições. São Paulo: 

Cortez, 2010. p. 21-41.  

 

QUEIROZ E MELO, Maria de Fatima Aranha de; THOMAZ, Marcos Vinícius; MOTA, 

Jessica Maires Severino. Simulando situações e (re)elaborando vivências através de um jogo 

eletrônico. Contemp. Comum. Cult., v. 14, n. 3, p. 424-440, 2016. 

 

RAMOS, Daniela Karine. Jogos cognitivos eletrônicos: contribuições à aprendizagem no 

contexto escolar. Ciênc. cogn.,  v. 18, n. 1, p. 19-32,  2013. 
 

RAMOS, Daniela Karine. Jogos eletrônicos e aprendizagem: aspectos motivacionais na 

percepção de jovens jogadores. Rev. NUPEM, v. 7, n. 12, p. 209-225, 2015. 

 

RAMOS, Flavia Pascoal; SANTOS, Ligia Amparo da Silva; REIS, Amélia Borba Costa. 

Educação alimentar e nutricional em escolares: uma revisão de literatura. Cad. Saúde 

Pública, v. 29, n.11, p. 2147-2161, 2013. 

 

RAMOS, Maurem; STEIN, Lilian M. Desenvolvimento do comportamento alimentar infantil. 

J. pediatr., v. 76, p. s229-s237, 2000. Suplemento 3. 

 

RAULIO, Susanna; ROOS, Eva; PRÄTTÄLÄ, Ritva. School and workplace meals promote 

healthy food habits. Public Health Nutr., v. 13, n.6A, p. 987–992, 2010. 

 

RAY, Carola et al. Role of free school lunch in the associations between family-

environmental factors and children’s fruit and vegetable intake in four European countries. 

Public Health Nutr., v. 16, n.6, p.1109–1117, 2012. 

 

RECINE, Elisabetta et al. Analysis of nutrition (and food) education syllabus of nutrition 

undergraduate courses. Rev. Nutr.,  v. 29, n. 6, p. 885-897, 2016.    

 



198 

 

REIS, Caio Eduardo G.; VASCONCELOS, Ivana Aragão L.; BARROS, Juliana Farias de N. 

Políticas públicas de nutrição para o controle da obesidade infantil. Rev. Paul. Pediatr., v.29, 

n.4, p.625-33, 2011. 

 

RIBEIRO, Giorgio Mendes et al. experiência do projeto horta didática nas escolas de 

Mossoró-RN como proposta de educação ambiental, alimentar e nutricional. Rev. Extendere, 

v.3, n.1, p. 90-101, 2015. 

 

RIBEIRO-SILVA, Rita De Cássia; SILVA, Luce Alves Da; CANGUSSU, Maria Cristina 

Teixeira. Effect of actions promoting healthy eating on students' lipid profile: A controlled 

trial. Rev. Nutr.,  v. 27, n. 2, p.183-192, 2014. 

 

RIGHI, Marcia Medianeira Toniasso et al. Concepções de estudantes do ensino fundamental 

sobre alimentação e digestão. Rev. Ciências e Ideias, v.4, n.1, 2012. 

 

RIGON, Silvia do Amaral; SCHMIDT, Suely Teresinha; BÓGUS, Cláudia Maria. Desafios 

da nutrição no Sistema Único de Saúde para construção da interface entre a saúde e a 

segurança alimentar e nutricional. Cad. Saúde Pública, v. 32, n.3:e00164514, p. 1-10, 2016 

 

ROBBINS, Rebecca et al. Views of City, County, and State Policy Makers About Childhood 

Obesity in New York State, 2010–2011. Prev Chronic Dis., v. 10, p. E195, 2013. 

 

ROCHA, Jorge Luís. O papel do educador no game design e desenvolvimento de jogos 

didáticos digitais. Rev. Educa On Line, v. 8, n. 3, p. 106-121, 2014. 

 

RODRIGUES, Paula Afonso et al . Prevalência e fatores associados a sobrepeso e obesidade 

em escolares da rede pública. Ciênc. saúde coletiva,  v. 16,  p. 1581-1588,  2011. Suplemento 

1. 

 
RODRIGUES, Vanessa Mello; FIATES, Giovanna Medeiros Rataichesck. Hábitos 

alimentares e comportamento de consumo infantil: influência da renda familiar e do hábito de 

assistir à televisão. Rev. Nutr.,  v. 25, n. 3, p.353-62, 2012.   

 

RODRÍGUEZ ROJAS, Yúber Liliana;  ARGÜELLO GUTIÉRREZ, Yenny Paola. Programas 

de promoción y prevención para el abordaje de la obesidade infantil: una revisión sistemática. 

Hacia promoc. salud., v.19, n. 2, p. 111-126, 2014. 

 

ROSSETTI, Claudia Broetto et al . Desempenho operatório de crianças com queixas de 

desatenção e hiperatividade em jogos eletrônicos baseados em provas piagetianas. Estud. 

psicol., v. 31, n. 3, p. 377-386, 2014.  

 

SALEEM, Muniba; ANDERSON, Craig A.; GENTILE, Douglas A. Effects of Prosocial, 

Neutral, and Violent Video Games on College Students’ Affect. Aggress Behav., v. 38, n.4, 

p.263-71, 2012. 

 

SANTANA, Camila et al. Tríade: delineando o processo de construção de um roteiro de um 

jogo. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GAMES E ENTRETENIMENTO DIGITAL, 6., 

2007, São Leopoldo. Anais... São Leopoldo: UNISINOS, 2006, p. 1-8. 

 



199 

 

SANTOS, Joelma Cristina; QUEIROZ e MELO, Maria de Fátima Aranha de. Pesquisando 

metodologias de (re) construção de aprendizagens a partir da interação com o computador. 

Psicopedagogia, v.28, n. 85, p. 29-40, 2011. 

 

SANTOS, Solange R. M. Camargo dos; OLIVEIRA, Vera Barros de. Intervenção 

psicomotora lúdica na construção do pensamento operatório. Bol. - Acad. Paul. Psicol., v. 

29, n. 1, p.164-182, 2009.  

 

SARLÉ, Patricia M.; SÁENZ, Inés Rodríguez; RODRÍGUEZ, Elvira. Juegos con reglas 

convencionales: ¡así me gusta a mí! Buenos Aires: Unicef Argentina, 2014. 60p. 

 

SARMENTO, Manuel Jacinto. Visibilidade social e estudo da infância. In: ______. 

VASCONCELLOS, Vera Maria Ramos de; SARMENTO, Manuel Jacinto. Infância (in) 

visível. Araraquara: Junqueira & Marin, 2007. p. 25-52. 

 

SATO, Adriana Kei Ohashi; CARDOSO, Marcos Vinicius. Além do gênero: uma 

possibilidade para a classificação de jogos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GAMES E 

ENTRETENIMENTO DIGITAL, 7., 2008, Belo Horizonte. Anais… Belo Horizonte: UFMG, 

2008, p. 54-63. 

 

SAVI, Rafael et al. Proposta de um modelo de avaliação de jogos educacionais. Porto Alegre: 

RENOTE, v. 8, n.3, p. 1-10, 2010. 

 

SAWAYA, Ana Lydia; FILGUEIRAS, Andrea. "Abra a felicidade"? Implicações para o vício 

alimentar. Estud. av.,  v. 27, n. 78, p. 53-70, 2013. 

 

SCHNEIDER, Sergio. A presença e as potencialidades da agricultura familiar na América 

Latina e no Caribe. Redes: Revista do desenvolvimento regional, v. 21, n. 3, p. 11 - 33, 2016. 

 
SCHWARTZ, Marlene B. et al. New School Meal Regulations Increase Fruit Consumption 

and Do Not Increase Total Plate Waste. Child Obes., v. 11, n.3, p. 242-247, 2015. 

 

SCHWENDLER, Anna; FAUSTINO-SILVA, Daniel Demétrio; ROCHA, Cristianne Famer. 

Saúde Bucal na Ação Programática da Criança: indicadores e metas de um Serviço de 

Atenção Primária à Saúde. Ciênc. saúde coletiva, v. 22, n. 1, p. 201-207, 2017. 

 

SEBBEN PLENTZ, Samuel. Taxonomia para técnicas criativas aplicadas ao processo de 

projeto. 2011. 130f. Dissertação (Mestrado em Design) - Taxonomia para técnicas criativas 

aplicadas ao processo de projeto. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 

2011.  

 

SENA, Edite Lago da Silva et al. Analítica da ambiguidade: estratégia metódica para a 

pesquisa fenomenológica em saúde. Rev. Gaúcha Enferm., v. 31, n. 4, p. 769-775, 2010. 

 

SHAIKH, Abdul R. et al. Psychosocial predictors of fruit and vegetable consumption in 

adults: a review of the literature. Am. j. prev. med., v. 34, n. 6, p. 535–543.e11, 2008. 

 

SHRIMPTON, Roger. Life Cycle and Gender Perspectives on the Double Burden of 

Malnutrition and the Prevention of Diet Related Chronic Diseases. SCN NEWS., n.33, p. 11-

14, 2006. 



200 

 

SILVA, Julio Cezar da; PEPECE, Olga Maria Coutinho. O consumo de alimentos e os 

foodies. Cad. Adm., v. 23, n. 2, p. 106-116, 2015. 

 

SILVA, Laura Haffner da; SCHERER, Fabiano de Vargas; CATTANI, Airton. Herança 

impressa: o livro e a memória. In: 12° CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO EM DESIGN, 12., 2016, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: 

P&B Design, 2016. p. 38-50. 

 

SILVA, Régio Pierre da et al; Um novo contexto para mobile games comerciais: adaptação 

para fins de ensino. Competência, v.5, n.2, p. 149-165, 2012. 

 

SILVEIRA, Jonas A. C. et al. A efetividade de intervenções de educação nutricional nas 

escolas para prevenção e redução do ganho excessivo de peso em crianças e adolescentes: 

uma revisão sistemática. J. Pediatr., v. 87, n. 5, p. 382-392, 2011. 

 

SOUZA, Amanda de Moura et al . ERICA: ingestão de macro e micronutrientes em 

adolescentes brasileiros. Rev. Saúde Pública,  v. 50, p. 1s-15s,  2016. Suplemento 1. 

 

SPARRENBERGER, Karen et al . Consumo de alimentos ultraprocessados entre crianças de 

uma Unidade Básica de Saúde. J. Pediatr., v. 91, n. 6, p. 535-542, 2015.   

 

STEARNS, Peter. A infância. São Paulo: Contexto, 2006. (Coleção História Mundial). 

 

STEINBERG, Shirley R.; KINCHELOE, Joe L. Sem segredos: cultura infantil, saturação de 

informação e infância pós-moderna. In: ______. Cultura infantil: a construção corporativa 

da infância. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. p. 9-52. 

 

STRAKER, Leon M. et al. Rationale, design and methods for a randomised and controlled 

trial to investigate whether home access to electronic games decreases children's physical 
activity. BMC Public Health., v. 9, p. 212, 2009. 

 

ŠUMONJA, Sanja; NOVAKOVIĆ, Budimka. Determinants of Fruit, Vegetable, and Dairy 

Consumption in a Sample of Schoolchildren, Northern Serbia, 2012. Prev. Chronic Dis., v. 

10, p. 130072, 2013. 

 

TENUTA DE AZEVEDO, Adriana Maria; LEPESQUEUR, Marcus. Aspectos da afiliação 

epistemológica da Linguística Cognitiva à Psicologia da Gestalt: percepção e linguagem. 

Ciênc. cogn.,  v. 16, n. 2, p. 65-81,  2011.  

 

THOMPSON, Debbe et al. Serious video games for health: how behavioral science guided 

the development of a serious video game. Simul Gaming, v. 41, n.4, p. 587-606, 2010. 

 

TOLONI, Maysa Helena de Aguiar et al. Introdução de alimentos industrializados e de 

alimentos de uso tradicional na dieta de crianças de creches públicas no município de São 

Paulo. Rev. Nutr.,  v. 24, n. 1, p. 61-70, 2011. 

 

TRICHES, Rozane Marcia; SCHNEIDER, Sergio. Alimentação escolar e agricultura familiar: 

reconectando o consumo à produção. Saude Soc.,  v. 19, n. 4, p. 933-945, 2010.    

 



201 

 

TRIGO, Marlene et al. Tabus alimentares em região do Norte do Brasil. Rev. Saúde 

Pública,  v. 23, n. 6, p. 455-464, 1989. 

 

VASQUES, Rafael Carneiro As potencialidades do RPG (Role Playing Game) na 

Educação Escolar. 2008, 179 f. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar) - Programa de 

Pós-Graduação em Educação Escolar. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho”. Araraquara, 2008. 

 

VERISSIMO, Danilo Saretta. Expressão e conhecimento: a linguagem na fenomenologia da 

percepção. Fractal. Rev. Psicol.,  v. 24, n. 3, p. 513-524, 2012. 

 

VERISSIMO, Danilo Saretta. Considerações sobre corporeidade e percepção no último 

Merleau-Ponty. Estud. psicol., v. 18, n. 4, p. 599-607, 2013. 

 

VIANA, Victor I. et al. Comportamento alimentar em crianças e controlo parental: uma 

revisão da bibliografia. Alimentação Humana, v. 15, n. 1, p. 9-16, 2009. 

 

VYGOTSKY, Lev Semenovitch. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 

1998. 

 

VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Obras Escogidas II. Madrid: Centro de Publicaciones del 

M.E.C. y Visor Distribuciones, 1993. 

 

VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e linguagem.  São Paulo: Martins Fontes, 

2008. 

 

WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  

 

WEBER, Ana Paula et al . Adesão aos "10 passos da alimentação saudável para crianças" e 
fatores associados em escolares. Rev. Nutr.,  v. 28, n. 3, p. 289-304,  2015.  

 

WHEELER, Alina. Designing brand identity: an essential guide for the entire branding 

team. New Jersey: John Wiley & Sons, Hoboken, 2009. 336p. 

 

ZANOLLA, Silvia Rosa Silva. Indústria cultural e infância: estudo sobre formação de valores 

em crianças no universo do jogo digital. Educ. Soc., v.28, n. 101, p. 1329-1350, 2007.  

 

ZOGAIB, Simone Damm; SANTOS, Solange dos. Jogos digitais e aprendizagem: uma 

discussão sobre as possibilidades do trabalho pedagógico com crianças na Educação Infantil. 

Rev. EDaPECI, v.15, n. 3, p. 562-577, 2015. 

 

ZUCCHI, Natália Durigon; FIATES, Giovanna Medeiros Rataichesck. Analysis of the 

presence of nutrient claims on labels of ultra-processed foods directed at children and of the 

perception of kids on such claims. Rev. Nutr., v. 29, n. 6, p. 821-832, 2016. 

 

ZYDA, Michael. From Visual Simulation to Virtual Reality to Games. Rev. IEE Computer 

Society, v.38, n.9, p.25-32, 2005.  

  

  

 



202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

APÊNDICE A – Solicitação de Carta de Anuência 

 

 

 

Ofício n°017/2014                                                                                  Natal, 14 de abril de 2014 

 

À Senhora 

Justina Iva de Araújo 

Secretária de Educação 

 

Assunto: Solicitação 

 

Eu, prof. Kênio Costa de Lima, coordenador do Programa de Pós-graduação em Saúde 

Coletiva (PPGSCol) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, venho através deste solicitar 

sua autorização para a realização de uma pesquisa intitulada “É JOGANDO QUE SE APRENDE! 

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM JOGO ELETRÔNICO DE EDUCAÇÃO 

NUTRICIONAL PARA ESCOLARES”, desenvolvida pela Doutoranda em Saúde Coletiva Iramara 

Lima Ribeiro, sob orientação da Profa. Dra. Iris do Céu Clara Costa e co-orientação do Prof. Dr. José 

Guilherme da Silva Santa Rosa. 

 O objetivo do estudo é “Analisar a percepção de alimentação saudável por escolares do 

ensino fundamental entre sete e dez anos de idade a mediante o uso de um jogo eletrônico”.   

O desenvolvimento ocorrerá em quatro etapas das quais, uma etapa envolverá profissionais 

(merendeira, nutricionista, pedagogo, psicopedagogo, professores de sala de aula, professor de 

informática e educador físico) e três etapas envolverão estudantes da rede municipal de ensino. Estes, 

concordando em participar, colaborarão na construção e teste do jogo.  

A importância deste estudo se deve ao fato de propor um meio diferenciado de realizar 

atividades de educação nutricional em um grupo vulnerável em nossa sociedade atual, haja vista que 

as crianças brasileiras e, de modo particular as natalenses, têm apresentado elevação na prevalência de 

sobrepeso/obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis, ao mesmo que tempo em que convivem 

com problemas nutricionais antigos (desnutrição, anemia ferropriva, hipoavitaminoses A, dentre 

outras carências nutricionais), apresentando a alimentação um papel relevante na prevenção de 

comorbidades para esta faixa etária.  

Assim, necessitamos da colaboração da SME, no sentido de indicar escolas que disponham 

de laboratório de informática e dos referidos profissionais para participarem do projeto. Informamos 
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que todas as etapas seguirão as recomendações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, com submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (CEP/HUOL).  

Serão realizados grupos focais (com os profissionais e com os alunos em separado), teste de 

usabilidade e avaliação final do jogo (com os alunos) de modo a desenvolver o jogo eletrônico por 

meio do Design Participativo, isto é, captando as sugestões dos usuários em todas as etapas do 

processo para que obtenhamos um produto atrativo aos mesmos. 

Na oportunidade, está anexada a esta solicitação, uma carta de anuência a ser assinada pela 

senhora na concordância com a pesquisa, assim como o projeto para devidos esclarecimentos. 

Esclareço que tal autorização é uma pré-condição biotética para execução de qualquer estudo 

envolvendo seres humanos, sob qualquer forma ou dimensão, em consonância com a resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Agradeço antecipadamente seu apoio e compreensão, certo de sua colaboração para o 

desenvolvimento da pesquisa científica em nossa região. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Kênio Costa de Lima – Coordenador do PPGScol 

 
 

Qualquer dúvida entrar em contato: 

Iramara Lima Ribeiro – Endereço para correspondência: Rua dos Tororós, n°2565, Lagoa Nova. Natal-RN. 

CEP.: 59054-550. Tel.: 84 8838-7688 / 84 2010-7950 / e-mail: iramararibeiro@hotmail.com 

Iris do Céu Clara Costa - e-mail: iris_odontoufrn@yahoo.com.br 

José Guilherme da Silva Santa Rosa - e-mail: jguilhermesantarosa@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes - CEP/HUOL: Avenida Nilo 

Peçanha, 620, 3° subsolo. Natal-RN. CEP.: 59012-300. Tel.: 84 3342-5003 / e-mail: cep_huol@yahoo.com.br 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Profissionais 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “É jogando que se aprende! Desenvolvimento e 

validação de um jogo eletrônico de educação nutricional para escolares”, que tem como pesquisador responsável 

Iramara Lima Ribeiro, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (PPGSCol) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Esta pesquisa pretende “analisar a percepção de alimentação saudável por escolares do ensino 

fundamental entre sete e dez anos de idade a mediante o uso de um jogo eletrônico”. 

A importância de nosso estudo se deve ao fato de propormos um meio diferenciado de realizar 

atividades de educação nutricional em um grupo vulnerável em nossa sociedade atual, haja vista que as crianças 

brasileiras e, de modo particular as natalenses, têm apresentado elevação na prevalência de sobrepeso/obesidade 

e de doenças crônicas não transmissíveis, ao mesmo que tempo em que convivem com problemas nutricionais 

antigos (desnutrição, anemia ferropriva, hipoavitaminoses A, dentre outras carências nutricionais), apresentando 

a alimentação um papel relevante na prevenção de comorbidades para esta faixa etária. 

Caso você decida participar, você será inserido em um grupo focal multidisciplinar, com profissionais 

atuantes na mesma escola que você está lotado. A técnica do grupo focal consiste em reunir pessoas para discutir 

a respeito de um assunto em comum. A aplicação da técnica ocorrerá em dois encontros com duração média de 

90 minutos para que sejam captadas as apreensões do grupo a respeito da alimentação de crianças e do 

desenvolvimento do jogo eletrônico. Para participar, o senhor (a) deverá possuir experiência no 

desenvolvimentos de trabalhos voltados às crianças na faixa etária de sete a dez anos de idade, atuar na rede 

municipal de ensino e assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, além de um Termo de 

Consentimento para a gravação de voz. As vozes serão gravadas para serem transcritas, de modo a captar a 

opinião de todos os envolvidos em caráter coletivo. É importante mencionar que: 

- Durante a realização dos encontros a previsão de riscos é mínima, ou seja, não se realizará nenhuma 

intervenção ou modificação fisiológica, psicológica ou social entre os participantes; 

 

- Pode acontecer um desconforto haja vista que você deverá expressar as suas opiniões a respeito do tema e as 

sessões de grupo focal e por causa da gravação das vozes. De modo a minimizar tal desconforto, informamos 

que os encontros serão realizados em ambiente confortável e fechado, com acesso somente aos participantes do 

grupo; 
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- As apreensões coletadas durante os grupos focais terão o benefício de conhecer a visão dos profissionais a 

respeito da alimentação e jogos eletrônico para público infantil, de modo a gerar conhecimento sobre meio de 

educação nutricional, com a finalidade última de promoção da saúde; 

 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a 

assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora Iramara Lima Ribeiro, mediante contato prévio relatando 

o problema. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas através dos seguintes contatos:  

Iramara Lima Ribeiro – Telefone 84 8838-7688 / e-mail: iramararibeiro@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes - CEP/HUOL: Avenida Nilo 

Peçanha, 620, 3° subsolo. Natal-RN. CEP.: 59012-300. Tel.: 84 3342-5003 / e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br 

 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você nos fornecerá serão confidenciais e divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora 

responsável Iramara Lima Ribeiro. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de 

todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “É jogando que se aprende! Desenvolvimento e 

validação de um jogo eletrônico de educação nutricional para escolares”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

Natal _____ de __________________ de 201___. 

 

___________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “É jogando que se aprende! Desenvolvimento e validação 

de um jogo eletrônico de educação nutricional para escolares”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal _____ de __________________ de 201___. 

 

___________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
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APÊNDICE C – Termo de Autorização para Gravação de Voz para os Profissionais 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu, _____________________________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada “É jogando que se aprende! Desenvolvimento e validação de um jogo 

eletrônico de educação nutricional para escolares” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão 

usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, 

AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Iramara Lima Ribeiro, Iris do Céu Clara e José Guilherme da 

Silva Santa Rosa a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados em 

garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada 

e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha 

autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora coordenadora 

da pesquisa Iramara Lima Ribeiro, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse 

da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, ____ de ________________de 2014. 

 

______________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo da pesquisadora responsável 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as Crianças – Etapa 1 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é responsável participe da 

pesquisa: “É jogando que se aprende! Desenvolvimento e validação de um jogo eletrônico de educação 

nutricional para escolares”, que tem como pesquisadora responsável a estudante de doutorado Iramara Lima 

Ribeiro. 

Esta pesquisa pretende “analisar a percepção de alimentação saudável por escolares do ensino 

fundamental entre sete e dez anos de idade a mediante o uso de um jogo eletrônico”. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é desenvolver um meio diferenciado de realizar a Educação 

Nutricional, considerando que a alimentação pode estar relacionada às condições de saúde das crianças 

brasileiras. De modo particular, as crianças de Natal/RN têm apresentado elevação na prevalência de 

sobrepeso/obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis, ao mesmo que tempo em que convivem com 

problemas nutricionais, tais como desnutrição, anemia, carência de vitamina A, dentre outros, apresentando a 

alimentação um papel relevante na prevenção de doenças para de idade. 

Caso você decida autorizar, a criança deverá inicialmente, responder a um questionário a respeito do 

uso de aparelhos eletrônicos, com tempo médio gasto para a aplicação do mesmo de 15 minutos. Este 

questionário pretende identificar as crianças que apresentam afinidade com o tema. Depois desta fase, quatro 

grupos de oito crianças serão selecionados para participar de grupos focais. Nestes grupos as crianças falarão as 

suas opiniões a respeito da alimentação e de jogos eletrônicos que apresentem a alimentação no seu conteúdo. 

Além disso, elas contribuirão com a construção de cenários e personagens.  

Caso a criança pela qual você é responsável seja identificada com afinidade com o tema e for 

selecionada para um dos grupos, entraremos em contato com você para agendar dias e horários. O grupo se 

reunirá em três encontros, em dias diferentes, cada um com duração de em média 90 minutos. Todas as etapas 

ocorrerão na escola frequentada pela criança. 

Haverá momentos em que a criança fotografará alimentos e haverá ainda a gravação de sua voz e 

imagem porque necessitaremos captar todas as falas e expressões corporais durante as falas, mas não 

revelaremos sob nenhuma hipótese a identidade da criança. Então, solicitamos a sua autorização para isso, por 

meio da assinatura deste termo, de um Termo de Autorização para Gravação de Voz e, por fim, de um Termo de 

Autorização para o Uso de Imagens. 

Durante a realização será pedido que as crianças reunidas falem suas opiniões e usem o jogo 

desenvolvido em papel (protótipo). A previsão de riscos é mínima, ou seja, não se realizará nenhuma intervenção 

ou modificação fisiológica, psicológica ou social entre os participantes. 
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Pode acontecer um desconforto quando solicitado à criança que fale ou ainda, devido a presença de um 

gravador de voz e de uma câmeras de vídeo e fotografia que será minimizado ao colocarmos em ambiente 

confortável e fechado, com acesso somente aos participantes do grupo. As opiniões das crianças trarão como 

beneficio a elaboração de ideias por meio da socialização de outras crianças que servirão para a construção do 

jogo, com vistas a promover a saúde. Sob nenhuma hipótese a sua identidade será revelada; 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a 

assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora Iramara Lima Ribeiro, mediante contato prévio relatando 

o problema. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas nos seguintes contatos: 

Iramara Lima Ribeiro – Telefone 84 8838-7688 / e-mail: iramararibeiro@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes - CEP/HUOL: Avenida Nilo 

Peçanha, 620, 3° subsolo. Natal-RN. CEP.: 59012-300. Tel.: 84 3342-5003 / e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br 

  

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para 

você e para ele(a). 

Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificá-lo(a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. 

Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora 

responsável Iramara Lima Ribeiro. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, ____________________________________________, representante legal do (a) menor 

____________________________________________, autorizo sua participação na pesquisa “É jogando que se 

aprende! Desenvolvimento e validação de um jogo eletrônico de educação nutricional para escolares”. 

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, importância e o 

modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa 

pode trazer para ele(a) e também por ter compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu 

como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos e/ou publicações 

científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 



211 

 

Natal, ____ de ________________de 2014. 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “É jogando que se aprende! Desenvolvimento e validação 

de um jogo eletrônico de educação nutricional para escolares”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ____ de ________________de 2014. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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APÊNDICE E – Termo de Autorização para a Gravação de Voz para as Crianças – Etapas 1 e 

3 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _____________________________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada “É jogando que se aprende! Desenvolvimento e validação de um jogo 

eletrônico de educação nutricional para escolares” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão 

usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, 

AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadora Iramara Lima Ribeiro a realizar a gravação da voz da 

criança pela qual sou responsável durante a participação das três reuniões de grupo focal sem custos financeiros 

a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citada em 

garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada 

e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha 

autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) pesquisadora 

coordenadora da pesquisa Iramara Lima Ribeiro, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse 

da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Natal, ____ de ________________de 2014. 

 

____________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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APÊNDICE F – Termo de Autorização para Uso de Imagens para as Crianças – Etapas 1 e 3 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS - FOTOGRAFIAS E VÍDEOS 

 

 

Eu, _____________________________________________________, AUTORIZO a doutoranda 

Iramara Lima Ribeiro, coordenadora da pesquisa intitulada: “É jogando que se aprende! Desenvolvimento e 

validação de um jogo eletrônico de educação nutricional para escolares” a fixar, armazenar e exibir a minha 

imagem por meio vídeo com o fim específico de inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui 

citada, e em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso da imagem da criança pela qual sou responsável 

e das fotografias realizadas por ela para os fins aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o anonimato da 

mesma. Qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada. 

A pesquisadora responsável Iramara Lima Ribeiro, assegurou-me que os dados serão armazenados em 

meio digital, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper a participação do menor pelo qual sou 

responsável na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse de suas imagens. 

 

Natal, ____ de ________________de 2014. 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

____________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE G – Termo de Assentimento para as Crianças – Etapas 1 e 3 

 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Através deste termo esclareço que aceito participar da pesquisa “É jogando que se aprende! 

Desenvolvimento e validação de um jogo eletrônico de educação nutricional para escolares”, coordenada pela 

doutoranda Iramara Lima Ribeiro. 

Como sou menor de idade (ou legalmente incapaz), meu responsável legal assinou um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, um Termo de Autorização de Gravação de Voz e Um Termo de Autorização 

do Uso de Imagem onde o pesquisador responsável explica a maneira como a pesquisa será realizada, todos os 

meus direitos, riscos e benefícios que terei ao participar dessa pesquisa. 

Nesse mesmo um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o pesquisador responsável declarou que 

cumprirá tudo que ele esclareceu e prometeu. 

Juntamente com o meu representante legal ______________________________________, recebi, de 

forma que entendi, explicações sobre essa pesquisa e os endereços onde devo tirar minhas dúvidas sobre a 

pesquisa e se a mesma é eticamente aceitável. 

Depois de conversar com meu representante legal, resolvi voluntariamente participar dessa pesquisa. 

Natal, ____ de ________________de 2014. 

 

____________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

____________________________________ 

Assinatura de uma testemunha 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE H – Questionário para identificar o perfil dos escolares no uso de aparelhos 

eletrônicos – Etapa 1 

 

 

 

É jogando que se aprende! Desenvolvimento e validação de um jogo eletrônico de 

educação nutricional para escolares 

 

Olá, amiguinho (a). Você está sendo convidado para responder este questionário a respeito 

do uso de tecnologias. A sua opinião é muito importante para nós. Por favor, responda 

conforme solicitado.   

MEU NOME É: _______________________________________________________________ 

EU NASCI NO DIA: _____/______/______ 

EU ESTUDO O _____ ANO, NA SALA ______________ 

MEU ENDEREÇO É: Rua______________________________________,n°_____, bairro _____________. O 

TELEFONE DOS MEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS É: ______________. 

MEUS DIAS E HORÁRIOS LIVRES NA SEMANA SÃO (MARQUE COM UM X):  

 segunda-feira    terça-feira    quarta-feira   quinta-feira   sexta-feira 

MEUS HORÁRIOS LIVRES SÃO NO TURNO DA (MARQUE COM UM X):  

 manhã    tarde 

 

Agora responda, marcando com um X: 

 

1. Você costuma usar aparelhos eletrônicos como celular, computador e outros? 

 

 

 Sim. Com qual frequência?  Diária  Semanal  Mensal  Raramente 

 

 Não. 

 

Se você respondeu SIM, responda também a pergunta seguinte: 

 

2. Desde que idade você usa esses aparelhos? Desde que eu tinha ______ anos. 

 

3. Qual ou quais aparelho(s) você costuma usar? Se você usar vários aparelhos, pode marcar mais de uma 

opção. 

 

 Celular       Computador      Notebook ou laptop     Tablet 

 

 Outros. Quais? Escreva aqui:  
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____________________________________________________________________________ 

 

4. Para que você usa estes aparelhos. Pode marcar mais de uma opção 

 

 Acessar redes sociais (facebook, whatshap....)       

 Tarefas da escola 

 Jogar 

 Fazer pesquisas 

 Outro ____________________________ 

 

Agora, para cada item, marque com um X a carinha que você mais se identifica.  

 

5. Para mim, usar o computador é: 

 

 Muito difícil      Difícil               Neutro            Fácil              Muito fácil 

 
 

6. Apertar em botões (clicar) com o mouse é: 

 

 Muito difícil      Difícil               Neutro            Fácil              Muito fácil 

 
 

7. Usar o teclado é: 

 

 Muito difícil      Difícil               Neutro            Fácil              Muito fácil 

 
 

8. Ler no computador é: 

 

 Muito difícil      Difícil               Neutro            Fácil              Muito fácil 

 
 

 

Muito obrigado por responder! 
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APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as Crianças – Teste Piloto 

- Etapa 3 

 

  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é responsável participe da 

pesquisa: “É jogando que se aprende! Desenvolvimento e validação de um jogo eletrônico de educação 

nutricional para escolares”, que tem como pesquisadora responsável a estudante de doutorado Iramara Lima 

Ribeiro. 

 

Esta pesquisa pretende “analisar a percepção de alimentação saudável por escolares do ensino 

fundamental entre sete e dez anos de idade a mediante o uso de um jogo eletrônico”. 

 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é desenvolver um meio diferenciado de realizar a Educação 

Nutricional, considerando que a alimentação pode estar relacionada às condições de saúde das crianças 

brasileiras. De modo particular, as crianças de Natal/RN têm apresentado elevação na prevalência de 

sobrepeso/obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis, ao mesmo que tempo em que convivem com 

problemas nutricionais, tais como desnutrição, anemia, carência de vitamina A, dentre outros, apresentando a 

alimentação um papel relevante na prevenção de doenças para de idade. 

 

Neste sentido, a criança em um único momento, terá acesso ao jogo, sendo solicitado que ela execute 

tarefas enquanto joga, relatando o que pensa, quais as suas dúvidas e as sugestões que faz sobre o mesmo 

enquanto aperta botões e menus. 

 

Em seguida, a criança responderá um questionário de satisfação do usuário para avaliar se ela gostou ou 

não dele e finaliza-se com uma questão aberta para que a criança fale o que compreendeu sobre alimentação 

quando jogava. 

 

Haverá momentos em que a criança será fotografada e haverá ainda a gravação de sua voz e imagem 

porque necessitaremos captar todas as falas e expressões corporais durante as falas, mas não revelaremos sob 

nenhuma hipótese a identidade da criança. Então, solicitamos a sua autorização para isso, por meio da assinatura 

deste termo, de um Termo de Autorização para Gravação de Voz e, por fim, de um Termo de Autorização para o 

Uso de Imagens. 

 

A previsão de riscos é mínima, ou seja, não se realizará nenhuma intervenção ou modificação 

fisiológica, psicológica ou social entre os participantes. 

 

Pode acontecer um desconforto quando solicitado à criança que fale ou ainda, devido a presença de um 

gravador de voz e de uma câmeras de vídeo e fotografia que será minimizado ao colocarmos em ambiente 

confortável e fechado, com acesso somente aos participantes da pesquisa. A opinião da criança trará como 

beneficio a elaboração de ideias para o aperfeiçoamento do jogo e para saber se ele cumpre o objetivo, com 

vistas a promover a saúde. Sob nenhuma hipótese a sua identidade será revelada; 

 

Em caso de algum problema relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será 

prestada pela pesquisadora Iramara Lima Ribeiro, mediante contato prévio relatando o problema. 

 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas nos seguintes contatos: 

 

Iramara Lima Ribeiro – Telefone 84 98838-7688 / e-mail: iramararibeiro@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes - CEP/HUOL: Avenida Nilo 

Peçanha, 620, 3° subsolo. Natal-RN. CEP.: 59012-300. Tel.: 84 3342-5003 / e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br 
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Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para 

você e para ele(a). 

 

Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificá-lo(a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

 

Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. 

Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) será indenizado. 

 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora 

responsável Iramara Lima Ribeiro. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, ____________________________________________, representante legal do (a) menor 

____________________________________________, autorizo sua participação na pesquisa “É jogando que se 

aprende! Desenvolvimento e validação de um jogo eletrônico de educação nutricional para escolares”. 

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, importância e o 

modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa 

pode trazer para ele(a) e também por ter compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu 

como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos e/ou publicações 

científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

 

Natal, ____ de Novembro de 2016. 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Assinatura do representante legal 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “É jogando que se aprende! Desenvolvimento e validação 

de um jogo eletrônico de educação nutricional para escolares”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ____ de Novembro de 2016. 

 

  

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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APÊNDICE J – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as Crianças – Etapa 3 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é responsável participe da 

pesquisa: “É jogando que se aprende! Desenvolvimento e validação de um jogo eletrônico de educação 

nutricional para escolares”, que tem como pesquisadora responsável a estudante de doutorado Iramara Lima 

Ribeiro. 

 

Esta pesquisa pretende “analisar a percepção de alimentação saudável por escolares do ensino 

fundamental entre sete e dez anos de idade a mediante o uso de um jogo eletrônico”. 

 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é desenvolver um meio diferenciado de realizar a Educação 

Nutricional, considerando que a alimentação pode estar relacionada às condições de saúde das crianças 

brasileiras. De modo particular, as crianças de Natal/RN têm apresentado elevação na prevalência de 

sobrepeso/obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis, ao mesmo que tempo em que convivem com 

problemas nutricionais, tais como desnutrição, anemia, carência de vitamina A, dentre outros, apresentando a 

alimentação um papel relevante na prevenção de doenças para de idade. 

 

Neste sentido, a criança em um único momento, será que a criança jogue o tablet. Em seguida, a criança 

responderá um questionário de satisfação do usuário para avaliar se ela gostou ou não dele e finaliza-se com uma 

questão aberta para que a criança fale o que compreendeu sobre alimentação quando jogava. 

 

Haverá momentos em que a criança será fotografada e haverá ainda a gravação de sua voz porque 

necessitaremos captar todas as falas e expressões, mas não revelaremos sob nenhuma hipótese a identidade da 

criança. Então, solicitamos a sua autorização para isso, por meio da assinatura deste termo, de um Termo de 

Autorização para Gravação de Voz e, por fim, de um Termo de Autorização para o Uso de Imagens. 

 

A previsão de riscos é mínima, ou seja, não se realizará nenhuma intervenção ou modificação 

fisiológica, psicológica ou social entre os participantes. 

 

Pode acontecer um desconforto quando solicitado à criança que fale ou ainda, devido a presença de um 

gravador de voz e de câmera fotográfica que será minimizado ao colocarmos em ambiente confortável e fechado, 

com acesso somente aos participantes da pesquisa. A opinião da criança trará como beneficio a elaboração de 

ideias para o aperfeiçoamento do jogo e para saber se ele cumpre o objetivo, com vistas a promover a saúde. 

 

Em caso de algum problema relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será 

prestada pela pesquisadora Iramara Lima Ribeiro, mediante contato prévio relatando o problema. 

 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas nos seguintes contatos: 

 

Iramara Lima Ribeiro – Telefone 84 98838-7688 / e-mail: iramararibeiro@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes - CEP/HUOL: Avenida Nilo 

Peçanha, 620, 3° subsolo. Natal-RN. CEP.: 59012-300. Tel.: 84 3342-5003 / e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br 

  

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para 

você e para ele(a). 

 

Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificá-lo(a). 
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Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

 

Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. 

Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) será indenizado. 

 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora 

responsável Iramara Lima Ribeiro. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, ____________________________________________, representante legal do (a) menor 

____________________________________________, autorizo sua participação na pesquisa “É jogando que se 

aprende! Desenvolvimento e validação de um jogo eletrônico de educação nutricional para escolares”. 

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, importância e o 

modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa 

pode trazer para ele(a) e também por ter compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu 

como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos e/ou publicações 

científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

 

Natal, ____ de Novembro de 2016. 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Assinatura do representante legal 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “É jogando que se aprende! Desenvolvimento e validação 

de um jogo eletrônico de educação nutricional para escolares”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ____ de Novembro de 2016. 

 

  

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 



221 

 

APÊNDICE K – Questionário do Perfil do Usuário – Etapa 3 

 

 

 

É jogando que se aprende! Desenvolvimento e avaliação de um jogo eletrônico de 

educação nutricional para escolares 
 

Olá, amiguinho (a). Você está sendo convidado para responder este questionário. A sua opinião é muito 

importante para nós. Por favor, responda conforme solicitado.   

MEU NOME É: _______________________________________________________________ 

EU NASCI NO DIA: _____/______/______ 

Agora responda, marcando com um X: 

 

JOGOS 

1. Você costuma usar tablet para jogar? 

 Sim. Com qual frequência?  Diária  Semanal  Mensal  Raramente 

 Não. Você Joga em qual aparelho? _____________________________________, com qual frequência?  
Diária  Semanal  Mensal  Raramente 

 

Se você respondeu SIM, responda também a pergunta seguinte: 

 

2. Desde que idade você usa esses aparelhos? Desde que eu tinha ______ anos. 

 

ALIMENTAÇÃO 

3. Na escola, você já teve aula ou palestra sobre alimentação? 

 Sim 

 Não 

 

4. Seus pais orientam você a respeito da sua alimentação? 

 Sim 

 Não 

 

5. Você já se consultou com um (a) nutricionista ou médico que falou para você sobre alimentação? 

 Sim 

 Não 

 

6. Você já leu algum livro, gibi ou folheto que falasse sobre alimentação? 

 Sim 

 Não 

 

7. Onde você costuma fazer suas refeições em casa? 

 Na mesa 

 Assistindo televisão 

 Outro lugar. Qual_______________________________ 
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8. Você costuma ir à lanchonetes ou outros lugares para comer comida pronta? 

 Sim. Qual (is) lugar (es)? __________________________________________________ 

Com que frequência?  

 

 Todos os dias  

 De 5 a 6 vezes na semana 

 De 4 a 3 vezes na semana 

 De 2 a 1 vez(es) na semana   

 De 5 a 6 vezes na semana 

 Quinzenalmente 

 Mensalmente 

Raramente 

 

 Não costumo ir. 

 

Muito obrigado por responder!  
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APÊNDICE L – Questionário para o teste piloto de satisfação do usuário - ETAPA 3 

 

 

 

Querida criança, precisamos da sua colaboração a respeito da sua opinião sobre o Ran-gO®. Após ter jogado, você deve responder a este 

questionário marcando com um “X” no campo que mais se aproximar com sua opinião. Para facilitar, colocamos desenho de carinhas de maneira 

a que você possa identificar o sentimento que mais se parece com o que você pensa. 

NOME: ______________________________________________________ 

 

 

1 

Discordo 

totalmente 

 

2 

Discordo 

parcialmente 

 

3 

Indiferente 

 

 

4 

Concordo 

parcialmente 

 

 

5 

Concordo 

totalmente 

MOTIVAÇÃO 

Atenção 

1. Assim que vi o jogo, algo despertou minha atenção.  
     

2. Os desenhos presentes na tela do jogo são atraentes (personagens, 

cenários, botões, menus...). 
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Relevância 

4. O jogo apresentava informações que eu já sabia.      

5. Eu gostei tanto do jogo que gostaria de aprender mais sobre o assunto 

abordado por ele. 

  

   

6. O conteúdo do jogo é importante para mim.      

7. Eu poderia associar o conteúdo do jogo com coisas que já vi, fiz ou 

pensei. 

  

   

8. O conteúdo do jogo será útil para mim. 
     

 

Confiança 

9. O jogo foi mais difícil de entender do que eu gostaria.  
 

   

10. O jogo tinha tanta informação que foi difícil identificar e lembrar dos 

pontos importantes. 

  

   

11. O conteúdo do jogo é tão distante da realidade que foi difícil manter a 

atenção nele. 

     

12. As atividades do jogo foram muito difíceis.      

13. Eu não consegui entender uma boa parte do material do jogo.      

Satisfação 

14. Completar as tarefas do jogo me deu um sentimento de realização.      

15. Eu aprendi algumas coisas que eu não esperava com o jogo. 
  

   

16. A barra de energia e as de pontuações durante o jogo e os minigames, 

me ajudaram a sentir recompensado pelo meu esforço. 
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17. Eu me senti bem ao completar o jogo.      

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO  

Imersão 

18. Eu não percebi o tempo passar enquanto jogava.      

19. Eu nem prestei atenção ao que estava ao meu redor enquanto jogava. 
     

20. Me senti mais no ambiente do jogo do que no mundo real. 
   

 
 

21. Me esforcei para ter bons resultados no jogo. 
     

22. Houve momentos em que eu queria desistir do jogo. 
   

 
 

23. Me senti estimulado a aprender com o jogo. 
  

   

Desafio 

24. Eu gostei do jogo e não me senti ansioso ou entediado.      

25. O jogo me manteve motivado a continuar utilizando‐o. 
     

26. Minhas habilidades melhoraram na medida em que eu superava os 

desafios. 

 

 
   

27. O jogo oferece novos desafios num ritmo apropriado. 
  

   

28. Este jogo é adequadamente desafiador para mim, as tarefas não são 

muito fáceis nem muito difíceis. 

     

Habilidade / Competência 

29. Me senti bem sucedido.      

30. Eu alcancei rapidamente os objetivos do jogo. 
  

   

31. Me senti competente.      

32. Senti que estava tendo progresso durante o desenrolar do jogo.      
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Divertimento 

33. Eu gosto de utilizar este jogo por bastante tempo.      

34. Quando interrompido, fiquei desapontado que o jogo tinha acabado. 
  

   

35. Eu jogaria este jogo novamente.   
   

36. Algumas coisas do jogo me irritaram. 
     

37. Fiquei torcendo para o jogo acabar logo. 
     

38. Achei o jogo meio parado. 
  

   

CONHECIMENTO 

39. Depois do jogo consigo lembrar de mais informações sobre 

alimentação. 

  

   

40. Depois do jogo consigo compreender melhor sobre alimentação.      

41. Depois do jogo sinto que consigo aplicar melhor a temática da 

alimentação. 
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APÊNDICE M – Questionário para o teste de satisfação do usuário - ETAPA 3 

 

 

 

Querida criança, após ter jogado, você deve responder a este questionário marcando com um “X” no campo que mais se aproximar com sua 

opinião. As carinhas servem para que você possa identificar o sentimento que mais se parece com o que você pensa. 

NOME: ______________________________________________________ 

 

 

1 

Discordo 

totalmente 

 

2 

Discordo 

parcialmente 

 

3 

Indiferente 

 

 

4 

Concordo 

parcialmente 

 

 

5 

Concordo 

totalmente 

MOTIVAÇÃO 

Atenção 

1. Assim que vi o jogo, algo despertou minha atenção.  

 

     

2. Os desenhos presentes na tela do jogo são atraentes (personagens, 

cenários, botões, menus...). 
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Relevância 

3. Eu gostei tanto do jogo que gostaria de aprender mais sobre o 

assunto abordado por ele. 

     

4. O conteúdo do jogo é importante para mim.      

5. O conteúdo do jogo será útil para mim. 
     

Confiança 

6. As atividades do jogo foram difíceis.  
    

7. Foi difícil encontrar e lembrar o que era mais importante porque o 

jogo tinha muita informação. 

     

8. Foi difícil prestar atenção no jogo porque não tinha nada a ver com 

minha vida 

     

Realização 

9. Completar as tarefas do jogo me deu um sentimento de realização.     
 

10. Eu aprendi algumas coisas que eu não esperava com o jogo. 
     

11. Eu me senti bem ao completar o jogo. 
     

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO  

Imersão 

12. Eu não percebi o tempo passar enquanto jogava, pois estava 

concentrado no jogo. 

     

13. Me esforcei para ter bons resultados no jogo. 
     

14. Me senti estimulado a aprender com o jogo. 
     

Desafio 
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15. O gostei do jogo, não me senti impaciente ou chateado.  
  

  

16. As tarefas do jogo não são muito fáceis nem muito difíceis.      

Habilidade / Competência 

17. Me senti bem sucedido.      

18. Eu alcancei rapidamente os objetivos do jogo. 
     

19. Senti que estava tendo progresso durante o jogo.      

Divertimento 

20. Eu gostaria de utilizar este jogo por bastante tempo. 
 

 
 

  

21. Eu jogaria este jogo novamente.    
  

Estresse 

22. Algumas coisas do jogo me irritaram. 
 

 
   

23. Fiquei torcendo para o jogo acabar logo. 
     

24. Achei o jogo meio parado. 
  

 
  

CONHECIMENTO 

25. Depois do jogo consigo lembrar de mais informações sobre 

alimentação. 

     

26. Depois do jogo consigo compreender melhor sobre alimentação.      

27. Depois do jogo sinto que consigo aplicar melhor a temática da 

alimentação. 
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ANEXO A – Carta de Anuência 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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