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INTRODUÇÃO

A obesidade, ao contrário do que a população leiga pode pensar, não é o simples

excesso de peso, mas sim o excesso de gordura corporal. (OGDEN, 2007 apud SAVELA,

2019). É uma doença crônica, que assola todo o mundo e o seu número de casos vem

crescendo exponencialmente, se estima que entre 1980 e 2014 a proporção de obesos

duplicou ou mais (SAVELA, 2019).

É visto que esse aumento dos casos de obesidade é resultado da mudança

comportamental das últimas décadas, as alterações dos estilos de vida, a maior oferta de

produtos industrializados e processados, e a evolução tecnológica (SILVEIRA, 2017). O

incentivo ao consumo de alimentos industrializados, resulta na alimentação inadequada da

população; as mais novas tecnologias podem levar ao comodismo, e, assim, o sedentarismo;

grandes hábitos responsáveis pelo excesso de gordura corporal.

Esse trabalho é resultado do desenvolvimento de uma atividade interativa na

disciplina Fundamentos para a Enfermagem em Saúde Coletiva, MN-137, do curso de

Enfermagem, Setor de Ciências da saúde, da Universidade Federal do Paraná. Foi

desenvolvido com o intuito de informar sobre as atitudes que podem levar a obesidade, com o

objetivo de prevenir tal condição, pois a obesidade, além de uma doença, é um fator de risco

para o desenvolvimento de outras como a HAS (hipertensão arterial sistêmica), artrite,

doenças pulmonares, gota, toxemia a calor, problemas no coração, entre outros (POWERS e

HOWLEY, 2005 apud HERNANDES; VALENTINI, 2010).



A faixa etária a partir dos 8 anos, focando em crianças de 8 a 12 anos, escolhida para

ser nosso público-alvo se deu pois, além de a obesidade ser o distúrbio pediátrico mais

prevalente no mundo (SAVELA, 2019), cerca de 50% das crianças e adolescentes com essa

condição tendem a manter ela na vida adulta (DE SILVA, HELMRATH, HKLISH, 2007 apud

SAVELA, 2019). Além disso, pode prejudicar a qualidade de vida da criança e acarretar em

diversos problemas consequentes, como já abordado. No que se refere a qualidade de vida, a

obesidade pode prejudicar fisica e psicologicamente esses indivíduos, interferindo nos

relacionamentos sociais, familiar e escolar dessa criança, já que tendem a ser alvos de

discriminação social (GAYA, 2019 apud SAVELA, 2019).

Buscando assim alcançar esse público, para agir contra essa doença moderna

precocemente, a equipe optou por criar um jogo didático como método educativo.

OBJETIVO

Portanto, com o objetivo de abordar a obesidade de uma forma mais didática e

interativa, e contribuir para a educação infantil a partir da disseminação de informações

importantes sobre o assunto, incentivando a adoção de hábitos mais saudáveis e a diminuição

e/ou eliminação de hábitos prejudiciais, a equipe discutiu e decidiu optar pela construção de

um jogo que é um meio lúdico de aprendizagem. É de senso comum que a aprendizagem por

meio de maneiras criativas e diversificadas é eficaz, e que para internalização do conteúdo e

despertar o interesse dos alunos é fundamental relacionar o assunto com os seus cotidianos

(SILVA; DIAS, 2020). Portanto, o jogo didático é uma importante ferramenta para esse fim,

pois através dele se obtém acesso às informações de forma simplificada e a internalização do

conteúdo de forma lúdica e divertida; já que:

De acordo Vigotski (2003), o desenvolvimento da criança acontece através
do lúdico. Por isso a criança precisa brincar para se desenvolver, necessita
do jogo como forma de integração com o mundo, como forma de trocas de
vivências com a cultura onde vivem, para que a aprendizagem ocorra de
forma integrativa e global. (RODRIGUES, 2016 ,p. 6).

Atuando assim como uma inovadora estratégia para a educação em saúde - definida

como processo educativo de desenvolvimento de conhecimento em saúde para internalização

do assunto pela população, buscando aumentar a autonomia dos indivíduos para que possam

debater sobre a sua própria saúde e ter uma atenção em saúde de acordo com as suas



necessidades, como definido pelo Ministério da Saúde (FALKENBERG et al., 2014), que é o

nosso objetivo.

Sendo assim, esse trabalho e, consequentemente, a construção do jogo didático

busca além de orientar e estimular a reflexão da obesidade a partir da exposição de hábitos do

cotidiano que levam a tal condição, de forma lúdica e que se fixe bem no jogador; orientar

sobre a prevenção dessa condição ao mostrar as crianças e seus pais através do jogo

comportamentos prejudiciais à saúde e que podem levar a problemas tanto na infância e

adolescência, quanto na vida adulta. Esperando assim, estimular a mudança de hábitos e a

adoção de comportamentos mais saudáveis.

MÉTODO

Esse trabalho e, consequentemente, a composição do jogo didático são uma

produção acadêmica gerada a partir de atividade desenvolvida na disciplina Fundamentos da

Saúde Coletiva, do curso de Enfermagem, a partir do dia 3 de novembro. Para a sua

construção se optou pela pesquisa bibliográfica de documentação indireta, a partir da

pesquisa e análise qualitativa da literatura em artigos e sites com informações condizentes

com o assunto a ser abordado e trabalhado. As buscas foram realizadas em sites como: Scielo

e Google acadêmico, e a biblioteca virtual em saúde. O desenvolvimento e construção do

jogo de tabuleiro “desvendando a obesidade” se deu com a participação e empenho de toda a

equipe.

Sendo assim, inicialmente, ao ser requisitado meio interativo de abordar o assunto

obesidade, não se pode não pensar na construção de um jogo, pois é um dos meios mais

interativos e conhecidos histórica e culturalmente. Escolhido o jogo como o instrumento para

a abordagem, se definiu o público-alvo, principalmente, crianças a partir dos 8 anos.

Concomitantemente, ao divagar sobre como a alimentação, o lazer e os comportamentos

adotados pelas pessoas contribuem para o desenvolvimento da obesidade, se filtrou os temas

a serem abordados como “hábitos que podem levar à obesidade''. A partir dessa escolha, se

pensou no melhor tipo de jogo para trabalhar o assunto e incentivar a criança a pensar e ter

acesso a essas informações: se optando por um jogo de tabuleiro no modelo de palpites e

respostas, baseado no jogo DETETIVE, contendo 24 cartas, 5 peões, 1 envelope, 1 dado e

lista para cada jogador.

Para a criação do design e construção do tabuleiro, manual, listas e cartas se utilizou

como recurso o Canva. As cartas foram divididas em 4 categorias: Alimentação I,



Alimentação II, Lazer e Comportamento, todas preenchidas com hábitos que levam e podem

levar à obesidade, as informações foram encontradas por meio da pesquisa bibliográfica

citada, usadas como fundamentação teórica, e colocadas nas cartas em uma linguagem mais

simples para o fácil entendimento, já que o público-alvo contêm crianças a partir dos 8 anos

de idade.

Por fim, depois da construção completa da primeira versão do jogo, foi feito um

teste-piloto com os demais alunos da classe sem os instruir para não influenciar na análise da

jogabilidade e funcionalidade deste instrumento no dia 10 de novembro. Baseado no

resultado desse teste, foi necessário fazer algumas alterações e correções para desenvolver

sua versão final: alterar as cores e o nome do jogo, deixar as regras mais claras e mais

simples de entender, e ajustes finais.

DISCUSSÃO: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A obesidade é mal que assola o mundo todo, sendo doença crônica que atinge todas

as pessoas de diferentes idades. Quando consideramos a população que de fato convive com

essa doença observa-se uma gama de faixas etárias. Para o material educacional educativo

consideramos crianças de 8-12 anos , pois essas têm riscos para desenvolver obesidade já

que no momento atual nossa forma de lidar com a alimentação e os meios de como usamos

nosso corpo mudaram. De acordo com Abeso (2021), em relação à obesidade infantil, o

Ministério da Saúde e a Organização Panamericana da Saúde apontam que 12,9% das

crianças brasileiras, entre 5 e 9 anos de idade, têm obesidade, assim como 7% dos

adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos também.

Para que a obesidade seja levada como um fator de risco à saúde e mostre seus prós

e contras, foi decidido construir um jogo de tabuleiro como tecnologia educacional, visando a

orientação sobre prevenção e aprendizado sobre os riscos da obesidade. Para entender mais a

temática, foi pesquisado em bases de dados sobre o tema, foi realizado uma busca de

materiais para a construção do jogo dentre outros com reuniões remotas e presenciais entre o

grupo para alinhamento das atividades e tecnologias a serem utilizadas, a construção das

regras e conteúdos das cartas para o jogo, a adequação dos instrumentos à realidade

acadêmica e disponibilização dos materiais no Google Drive para acesso dos alunos.



Para isso, foram construídas as regras esclarecendo como se dá o andamento do

jogo. O jogo, então, foi baseado em um jogo de tabuleiro já existente, o “Jogo Detetive”.

Foram feitas inúmeras pesquisas para elaboração das regras e das cartas, que devem ter

informações com conteúdo científico e quando passadas para as cartas do jogo deveria ser

transformado em um conteúdo de fácil acesso e entendimento para a faixa etária escolhida.

Ocorreu a elaboração de 24 cartas sendo elas 12 sobre alimentação, divididas em

“Alimentação I” e “Alimentação II”, 6 de “Lazer” e 6 de “Comportamento”. As cartas foram

feitas em torno de frases e dessas se buscou embasamento teórico que confirmasse a

veracidade das afirmações e depois foi passado para uma linguagem mais acessível.

·         Alimentação l - 6 cartas:

- Beber refrigerante todos os dias - Os refrigerantes possuem alto nível de açúcar e quando

ingeridos todos os dias podem aumentar o nível de açúcar no sangue, causando aumento de

peso e acúmulo de gordura corporal.

Segundo Mourão (2009) e Vartanian (2007): “Há evidências de que o consumo de alimentos

líquidos leve a um maior risco para o ganho de peso corporal e que o consumo de alimentos

sólidos parece suprimir o apetite por um período de tempo maior. Além disso, por

apresentarem alto índice glicêmico, pois as bebidas açucaradas podem acarretar um estado

crônico de hiperglicemia e hiperinsulinemia, levando a um possível aumento de peso e

acúmulo de gordura corporal.” (apud CHAVES, 2018).

- Comer correndo e na frente da TV - Quando comemos na frente da TV, ficamos distraídos e

não temos controle da quantidade de alimentos que estamos ingerindo. Também não

saboreamos o alimento, demorando mais tempo pra ficar satisfeito, isso nos faz comer ainda

mais.

Conforme Brasil (2021), quando comemos com pressa, não saboreamos o alimento e

demoramos mais tempo para ficar satisfeitos. Por isso, comemos mais. É como se o

organismo não tivesse tempo suficiente para “perceber” a quantidade de alimento ingerida.

Comer e assistir à televisão ao mesmo tempo faz com que a pessoa se distraia e não controle



a quantidade de alimentos que está consumindo. Além disso, as propagandas de produtos

alimentícios despertam ainda mais o apetite e, por consequência, a gula.

- Ter inserido na alimentação alimentos ultraprocessados - Os alimentos ultraprocessados são

fabricados para agradar o paladar de quase todas as pessoas, mas escondem muitas calorias,

sal e açúcar, o que contribui para o aumento de peso e outras doenças.

Segundo Silva(2018) “O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) mostrou

que os ultraprocessados responderam por 22,7% do total da energia consumida e que os

indivíduos do maior quartil de consumo, com mais de 29% de sua energia proveniente desses

alimentos, tiveram 31% mais chance de sobrepeso e 41% de obesidade. (apud BORTOLINI

et al. 2019).

- Comer em fast food mais de uma vez por semana - Esses alimentos têm sido cada vez mais

consumidos pelas crianças, várias vezes durante a semana e estão diretamente relacionados

com a obesidade, pois são alimentos industrializados e com alto valor calórico.

Conforme relata Magalhães (2007), o alto consumo de alimentos do tipo fast food vem para

proporcionar o aumento e a prevalência da obesidade, fato que vem a constituir um assunto

preocupante e tem levado a estudos em muitos campos acadêmicos, o que compreende é que

a regulação energética, determinada pela alimentação, pode sim influenciar na obesidade,

visto que o uso de alimentos industrializados, com alto valor calórico como os fast food está

cada vez mais frequente entre as crianças juntamente com outros hábitos alimentares

negativos (Rodrigues et al).

- Alimentação irregular: poucas refeições e grandes quantidades - Ao ficar muitas horas sem

se alimentar, sentimos mais fome e comemos exageradamente. Assim como acontece com

quem pula as refeições.

De acordo com Brasil (2021), o ideal é comer mais vezes por dia, mas em menores

quantidades (aumentar a frequência e diminuir o volume). “Quem fica muitas horas sem se

alimentar acaba sentindo muita fome e comendo exageradamente — o mesmo acontece com

quem não tem hora certa para comer ou “pula” uma das refeições.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6913219/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6913219/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6913219/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6913219/


- Comer doces todos os dias - O carboidrato (açúcar) é a principal fonte de energia para o

corpo. Dessa forma, o consumo excessivo de calorias extras ou vazias leva a um aumento na

probabilidade de desenvolver obesidade.

Segundo Rippe (2016) “A relação do açúcar com a obesidade pode ser explicada e melhor

compreendida no seu processo de metabolização, uma vez que o carboidrato (açúcar) é a

principal fonte de energia para o corpo. Dessa forma, um consumo excessivo de calorias

extras ou de calorias vazias pode levar a um aumento na probabilidade do desenvolvimento

da obesidade.” (apud, PEREIRA E AMORIM, 2019).

·         Alimentação ll - 6 cartas:

- Seguir dietas da moda - Ao seguir dietas da moda, conseguimos uma perda de peso rápida,

mas assim que retornamos à ‘’vida normal’’, comendo outros tipos de alimentos, retornamos

ao peso inicial ou aumentamos ainda mais. Também existe o risco de desenvolver diversas

doenças pela falta de nutrientes.

De acordo com Brasil (2021), com as dietas da moda, a pessoa consegue uma perda de peso

passageira, pois acaba tendo uma alimentação tão fora de seus padrões que, ao retornar à

“vida normal”, volta a comer os tipos e a quantidade dos alimentos que a fizeram aumentar

de peso. Podem causar muitos danos à saúde: diminuição do rendimento físico, sobrecarga do

organismo, deficiências nutricionais, desidratação, desmaios, problemas cardíacos e outras

doenças.

- Não comer frutas e verduras - As fibras presentes em frutas e verduras, além de possuírem

diversos nutrientes, nos dão uma maior sensação de saciedade, contribuindo para diminuir a

ingestão de outros alimentos.

De acordo com Siqueira, Alves e Figueroa (2009, p. 256), um consumo deficiente de fibras

na alimentação contribui para o desenvolvimento e manutenção da obesidade. A ingestão de

fibras solúveis e insolúveis é considerada como um fator dietético regulador do peso corporal,

constituindo uma barreira para a digestão de outros carboidratos, afetando a homeostase

glicídica, além de serem alimentos de baixo valor energético e grande volume, o que

facilitaria a sensação de saciedade.



- Não consumir café da manhã - Sem consumir o café da manhã, passamos muito tempo sem

nos alimentar e sentimos mais fome, então na refeição seguinte vamos comer ainda mais.

Um estudo realizado por Victo et al. (2021, p. 3913), mostrou que escolares que consumiam

CM todos os dias apresentaram menores chances de terem excesso de peso ou obesidade,

independente da AFMV, sexo, idade, raça, nível educacional dos pais e escore de alimentação

saudável e não saudável.

- Consumo excessivo de carne vermelha e alimentos embutidos - As carnes vermelhas são

alimentos ricos em gordura, que se acumulam, principalmente, na região abdominal, sendo

um dos riscos para o desenvolvimento da obesidade.

No estudo de Cristofoletti et al. (2013, p.469), investigaram-se três diferentes padrões de

distribuição de adiposidade corporal associados à ingestão de lipídios e alimentos embutidos

ricos em gorduras. O primeiro padrão (obesidade generalizada) foi caracterizado pelo

aumento da adiposidade geral, o segundo (obesidade abdominal) pelo acúmulo central e o

terceiro com adiposidade excessiva generalizada inclusive na região abdominal.

- Comer frituras todos os dias - Comer frituras todos os dias aumenta a quantidade de gordura

corporal, além da grande quantidade de calorias que possuem. Além disso, podem causar

muitas doenças pelo aumento de colesterol no sangue.

Segundo Siqueira, Alves e Figueroa (2009, p. 256), a ingestão habitual traz desses alimentos

traz consequências futuras à saúde, elevando-se os riscos de obesidade, hiperlipidemia e

outras doenças crônicas não transmissíveis. O consumo de alimentos fritos foi

frequentemente apontado pelas crianças, até mesmo no café-da-manhã. Esse hábito, além de

auxiliar na incorporação de calorias à dieta diária e produzir saciedade, está ligada a efeitos

deletérios da saúde em médio e longo prazo. Nicklas et al apontam para a questão de esses

fatores dietéticos contribuírem para a elevação dos níveis plasmáticos de colesterol e de LDL.

- Não ter horário fixo para comer - Quando ‘’beliscamos’’ toda hora, perdemos o controle da

quantidade que comemos, e acabamos comendo muito sem perceber.

Conforme Brasil (2021), ao “beliscar” a toda hora, a pessoa perde o controle da quantidade

que comeu e acaba comendo muito, sem nem perceber.

·         Lazer - 6 cartas:



- Jogar videogame - Quando estamos jogando vídeo game por muito tempo, normalmente,

estamos sentados sem nos movimentar muito. Dessa forma, com menos atividade física, o

gasto energético também diminui.

De acordo com Silva (2011) “A probabilidade de crianças e adolescentes desenvolverem

sobrepeso e obesidade em decorrência do tempo despendido com atividades como assistir

televisão e/ou uso de computadores e vídeo game pode estar relacionada à diminuição da

atividade física e, por consequência, ao menor gasto energético diário.”

- Muito tempo na frente da televisão - Passar muito tempo assistindo TV, é chamado de

conduta sedentária, pois nos movimentamos muito pouco, gastando menos energia.

Maior tempo gasto em frente à televisão e ao computador são condutas sedentárias que têm

sido relacionadas ao ganho de peso e obesidade na infância (SCHIERI E SOUZA, 2008).

- Não sair para brincar com os amigos em ambientes ao ar livre - Quando brincamos ao ar

livre gastamos mais energia, e saímos da zona de sedentarismo.

De acordo com Goffman (1988) a criança obesa é tem baixa auto-estima, pois há

discriminação por parte dos colegas que normalmente as excluem de jogos e brincadeiras de

agilidade motora, o que faz com que vivam sentimentos de inadaptação e de rejeição social,

que as fazem recolher por vergonha e também porque fisicamente não conseguem realizar

essas tarefas (apud OLIVEIRA, 2011).

- Falta de uma rotina alimentar estabelecida - Quando não temos uma rotina de alimentação

acabamos por nos alimentar de maneira errada, consumindo muitos alimentos processados

que fazem mal a saúde.

Segundo Ferreira et al. (2021, p. 6), esse hábito alimentar não saudável é decorrente da

correria do dia a dia e apresenta como consequência o preparo dos alimentos de uma forma

mais rápida e prática, além de incentivar o consumo de alimentos industrializados; esses

alimentos por sua vez, afetam de forma gradativa o funcionamento corporal.

- Ficar muito tempo nas redes sociais - Quando ficamos muito tempo nas redes sociais

podendo acessá-las no celular ou no computador acabamos ficando mais tempo parados em

estágio de sedentarismo o que acarreta no armazenamento de muita energia desnecessária.



De acordo com Ferreira et al. (2021, p. 6), além da rotina agitada, deve-se adicionar como

fator predisponente para obesidade o sedentarismo, que vem acompanhado do uso excessivo

de aparelhos celulares e redes sociais (OLIVEIRA LC, et al., 2017; LIRA AK, et al., 2020).

- Não realizar atividades com a família - Quando nos relacionamos bem com a nossa família

ficamos mais felizes e assim nos alimentamos melhor sem exageros.

Segundo Ferreira et al. (2021, p. 6), o papel de influência exercido pelo núcleo familiar

interage diretamente com os demais ambientes em que a criança está inserida, como colégio;

logo pode-se afirmar que a criança é totalmente subordinada do ambiente onde vive, assim

seus hábitos são constantemente reflexo destes meios. Cabe a família então, promover

comportamentos,estilo de vida e hábitos alimentares mais saudáveis (MENDES JOH, et al.,

2019).

·         Comportamento - 6 cartas:

- A ausência de atividades físicas - Não realizar atividades físicas faz com que nosso corpo

não queime toda a energia que adquirimos quando nos alimentamos, com isso acumulamos

energia a mais do que precisamos.

Segundo Guedes e Guedes(1998) parece mais aceito que a ausência de atividade física e a

dieta inadequada estão fortemente associadas a obesidade, já que energia ingerida (consumo

alimentar) e não gasta, normalmente implica acúmulo de energia, sob a forma de gordura,

traduzindo a obesidade (apud PIMENTA e  PALMA, 2021).

- Compulsão alimentar - Comer de maneira exagerada, sem estar com fome e num período

curto de tempo, faz com que nosso corpo armazene mais energia do que precisa.

De acordo com Borges e Jorge (2004) a obesidade, por si só, remete a riscos para a saúde e,

quando acompanhada de compulsão alimentar, estes riscos são ampliados. Na vigência do

quadro, o tratamento mais adequado seria centrar-se, inicialmente, na diminuição da

frequência de compulsão alimentar e, posteriormente, no emagrecimento.

- Seguir uma alimentação restritiva- Quando nos alimentamos pouco e restringindo alimentos

podemos fazer com que nosso metabolismo fique mais lento e acumulando mais energia do

que necessitamos.



Segundo Magallares (2016), pessoas que acreditam que a obesidade está ligada a um controle

pessoal tendem a restringir mais a dieta e a ter uma imagem corporal incompatível com a

realidade. Essas duas variáveis, dietas restritivas e percepção da imagem corporal,

apresentaram relação com o surgimento ou mesmo a manutenção de transtornos alimentares.

O autor sugere, portanto, que se deve enfatizar o papel do ambiente alimentar na causa da

obesidade, a fim de promover comportamentos mais saudáveis, evitando as consequências

negativas associadas à crença de que a obesidade depende estritamente da força de vontade

da pessoa (apud ARAUJO e MAYNARD, 2019).

- Sempre fazer as refeições fora de casa - Geralmente quando comemos fora de casa, fazemos

refeições com poucos nutrientes e que são bastante calóricas, por isso, esse comportamento

frequente é um risco para desenvolver a obesidade.

Segundo Nunes (2011, p.39-40), a diminuição do tempo livre causou mudanças drásticas nas

práticas dietéticas, com uma redução do consumo de fruta, legumes e cereais e um aumento

da comida pré-cozinhada e de conveniência (incluindo o ir comer fora), que são geralmente

bastante calóricas (Popkin & Doak, 1998, cit. in Davidson & Birch, 2001).

- Não seguir a orientação da equipe de saúde - Quando seguimos as instruções temos claro os

conhecimentos para desenvolver e melhorar a qualidade de vida.

Segundo Corgozinho e Ribeiro (2013) o crescente aumento da obesidade infantil e de suas

complicações gera a necessidade de reforçar a importância que o enfermeiro tem na

prevenção desta doença, na Atenção Básica, assim como na promoção de momentos

educativos para sensibilizar os pais ou responsáveis sobre os danos causados por ela.

- Não conversar sobre os sentimentos ruins - Quando guardamos os sentimentos ruins,

podemos descarregar nossas emoções na alimentação, estimulando o desenvolvimento da

obesidade e outras doenças.

De acordo com Monteiro e Vieira (2013), a criança obesa pode ser geralmente marginalizada

pelos colegas, quando participa de exercícios físicos que exigem rapidez e bom desempenho.

Com isso, geralmente ela se refugia na televisão, no computador e principalmente na

alimentação, atividades que favorecem o aumento de seu peso, com isso podendo levá-las a

desenvolver sintomas depressivos (Mara & Luiz, 2002).



Após todo o processo de elaboração de cartas, foi pensado na elaboração e

construção da lista.

Depois da revisão e finalização do jogo houve a revisão gramatical das regras e de

todo o corpo do trabalho, finalização do tabuleiro e conclusão do jogo. Após isso,

gerenciou-se a realização do teste piloto, que foi apresentado e feito as devidas considerações

pelos discentes da disciplina. Posteriormente executou as considerações e mudanças

sugeridas pelo grupo em torno do que não ficou compreensível.

RESULTADO

Através da construção do jogo didático e as pesquisas feitas para esse fim, pode-se

perceber que por meio de maneiras mais lúdicas de aprendizagem é possível motivar os

estudantes e o público infantil a entrar em contato e aprender conteúdos e informações

pertinentes de maneira mais simples e fácil de guardar na memória, além de incentivar esse

público-alvo a ser mais crítico e despertar a sua curiosidade (SILVA, 2020).

O jogo didático atende a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNS) para o novo ensino médio que se direciona ao desenvolvimento das
capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las
assim como a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples
exercício de memorização. (BRASIL, 1999 apud SILVA, 2020, p 322).

Desse modo, através do jogo educativo apresentado neste trabalho, uma vez que traz

nas cartas perigos que podem levar a obesidade, pode-se mostrar aos alunos quais dos

hábitos, muitas vezes adotados por muitos deles, como jogar muito videogame e comer muito

fastfood, podem ser prejudiciais à sua saúde tanto no presente como no futuro. Pois, a

obesidade na infância e adolescência além de ser uma condição que pode ser levada até a vida

adulta, aumenta o risco para o desenvolvimento de complicações metabólicas precocemente

(SAVELA, 2019). Buscando assim, incentivar esses alunos a redução e/ou eliminação dessas

práticas contraprodutivas e incentivar uma vida mais ativa e saudável, através da realização

de atividades físicas, uma alimentação favorável e a adoção de comportamentos e tipos de

lazer mais benéficos, com o intuito de prevenir a obesidade e outras doenças relacionadas,



como “diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares entre outras”

(SAVELA, 2019, p. 2).

JOGO, TABULEIRO,REGRAS E CARTAS

Anexo 1.

CONCLUSÃO

Não obstante, a construção desse jogo também trouxe aprendizado para nós, a

equipe desenvolvedora. A partir da inserção no tema e a pesquisa bibliográfica para o

desenvolvimento do trabalho, o grupo entrou em contato com novas informações e dados,

apreendendo assim maior conhecimento sobre o assunto; e, aprimorando suas habilidades de

trabalho em equipe e edição no Canva. Além de observar como o jogo didático é um ótimo

método criativo para o aprendizado.

Pensando nisso, foi visto que a obesidade é problema de saúde público que vem

aumentando nos últimos anos e atingindo todas as faixas etárias, se dando, principalmente,

pela configuração atual da sociedade que acaba incentivando hábitos prejudiciais, como o

consumo de fast foods e comidas industrializadas; o sedentarismo; atividades de lazer como

assistir televisão, jogar videogame, não brincar fora de casa; tentar dietas mirabolantes em

busca de um “corpo perfeito” definido pela sociedade; comer fora de casa, comer em horários

irregulares, e entre outros.

Visto isso, se notou que é fundamental que seja feita a prevenção dessa condição

através da disseminação de informações e o aconselhamento da população, tanto pelos

profissionais da saúde, quanto pelos educadores e demais indivíduos. A profilaxia, a partir do

incentivo a hábitos mais saudáveis, ou a atuação precoce nessas situações, são fundamentais

para a manutenção da saúde e bem-estar do indivíduo, impedindo complicações futuras.
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