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RESUMO 

  

Bruno Da Luz Eltchechem. Do jogo role-playing game ao ensino em saúde: Uma 

abordagem transdisciplinar para o enfrentamento da obesidade e sobrepeso. 

  

Esta pesquisa teve como finalidade investigar as potencialidades existentes no RPG, 

para a construção e amplificação de concepções que auxiliem a sociedade no 

enfrentamento e na compreensão voltada para a prevenção da síndrome da 

obesidade e sobrepeso, em ambiente não formal de ensino. No decorrer dos anos, o 

ganho de peso em jovens e crianças era visto como um sinal de excelência em saúde 

e desenvolvimento. Entretanto, torna-se crescente o número de indivíduos na 

sociedade contemporânea com obesidade e sobrepeso, ao ponto de esta patologia 

ser considerada uma doença epidêmica com potencial para acarretar danos drásticos 

a saúde. De tal maneira, há a necessidade de uma maior atenção acerca da 

obesidade, pois trata-se de uma doença multifatorial, tanto em sua origem, quanto em 

seu desenvolvimento. Portanto, o enfrentamento dessa realidade por meio pesquisas 

referentes a esta temática, que abordem os agravantes e/ou os riscos a ela associada, 

podem configurar uma tentativa de reverter, mesmo que pouco, a atual realidade e 

estatística desfavorável em que vivemos. Este trabalho é de cunho qualitativo com 

pesquisa participante e, contará com uma intervenção didática pré-jogo, com o 

propósito de embasar e fundamentar a temática aos participantes, que somados aos 

conhecimentos prévios, dará aporte necessário para o desenvolvimento e aplicação 

do produto desta pesquisa, o RPG. A abordagem transdisciplinar dada à obesidade 

na elaboração e na aplicação do jogo, integrou as áreas do conhecimento, e 

promoveu a participação colaborativa de modo a diversificar a construção do 

conhecimento, tornando-se uma ferramenta facilitadora da aprendizagem e capaz de 

auxiliar na ampliação das concepções dos participantes. 

 

 Palavras-Chave: Educação em Saúde; Atividade Lúdica, Sociedade, Docência 
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ABSTRACT 

  

Bruno Da Luz Eltchechem. From role-playing game to health education: A 

transdisciplinary approach to fighting obesity and overweight. 

This research aims to understand how the different areas of knowledge can 

complement and interact in a transdisciplinary way, to address and formulate the 

complex character of obesity. Over the years, weight gain in young people and children 

has been saw as a sign of excellence in health and development. However, the 

number of individuals in contemporary society with obesity and overweight is 

increasing, to the point that this pathology is known as an epidemic disease with the 

potential to cause drastic damage to health. Thus, there is a need for greater attention 

to obesity, as it is a multifactorial disease, both in its origin and in its development. 

Therefore, facing this reality through researches related to this theme, which address 

the aggravating factors and/or the risks associated with it, can configure an attempt to 

reverse, even if a little, the current unfavorable reality and statistics in which we live. 

This work is qualitative research with participant-observation and will feature a pre-

game didactic intervention with the purpose of grounding and substantiating the theme 

to the participants, which, added to previous knowledge, will provide the necessary 

input for the development and application of the product of this research. , the Role 

playing-game (RPG). The transdisciplinary approach given to obesity in the 

development and application of the game, should integrate the areas of knowledge, to 

promote collaborative participation, in order to diversify the construction of knowledge, 

becoming a facilitating learning tool, capable of helping to expand the conceptions. 

  

Key words: Teaching; Cheers; Playful Activity, Society, Teaching. 
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1        INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma patologia complexa e de grande dificuldade de 

entendimento. É usualmente definida, como o excessivo ou anormal acúmulo de 

gordura corporal e considerada uma doença, uma síndrome (FISBERG, 2004; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2006). 

Os indivíduos com sobrepeso e obesidade preocupam não somente os países 

desenvolvidos, mas também, os países que ainda estão em desenvolvimento. Assim, 

não apenas a desnutrição é relevante, mas também, as problemáticas que remetem 

ao sobrepeso e obesidade.  

A obesidade é considerada a doença humana mais antiga datada, desde que 

há relatos de Hipócrates (460-377 a. C.) sobre a obesidade e, dentre os relatos, 

encontram-se as sugestões sobre as possíveis medidas preventivas, sendo algumas, 

até hoje mantidas e muito utilizadas, como o trabalho, exercícios físicos e menor 

ingestão de alimentos (SETIAN, 2007). 

As alternativas alimentares do homem e sua diversidade são únicas nos 

primatas. Esse fato evidencia a importância da compreensão sobre as mudanças 

alimentares ocorridas ao longo do tempo. Perlés (1998), ressalta que ainda que os 

historiadores se encontrem em circunstâncias de restaurar e explanar em detalhes os 

aspectos mais sutis envolvidos na produção de uma ferramenta de pedra, não podem, 

ainda assim, esboçar a história da alimentação, atendo-se a um panorama muito geral 

e indefinido. 

Sabe-se que a mudança dos hábitos alimentares surge no decorrer de um 

processo sistêmico, em que a evolução da humanidade teve um papel crucial e 

complexo sobre as demandas da alimentação contemporânea. Os povos mais 

primitivos eram compostos por tribos nômades, que acabavam por migrar de lugar a 

lugar em busca de alimento. Os processos evolutivos em sua deriva resultaram 

naqueles que tinham condições de sobreviver com uma quantidade mínima de 

suprimento necessária e, daqueles que ingeriam alimentos com alta taxa calórica. 

 Estes, podiam sentir o cheiro do alimento a longas distâncias e resistir às 

baixas temperaturas. Conforme as épocas se passaram, o ser humano adquiriu 

características genéticas múltiplas, com maior possibilidade de sobrevivência com 

uma quantidade limitada de alimentos e ainda, maior capacidade de desenvolvimento 

de gordura subcutânea (COLLIPP, 1977). 
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Os descendentes destes nômades sobreviventes, passaram a dispor de 

maiores quantidades de alimentos, de roupas mais confortáveis que garantiam maior 

proteção e, de sistemas de aquecimento para períodos de frio prolongados. Assim, 

para Collipp (1977), os traços que durante longos períodos eram cruciais para 

sobrevivência da espécie humana, passam a ser agora de pouca utilidade, quase 

inúteis e arriscados, uma vez que, podem causar danos à saúde. Na 

contemporaneidade, um dos malefícios decorrentes da facilidade de acesso ao 

alimento é a obesidade. 

Com o crescimento das sociedades o peso em excesso dos indivíduos, 

especialmente em crianças, era visto como indício de boa saúde. No Brasil, segundo 

quadros de obesidade crescem cada vez mais e são vistos como doença epidêmica 

grave, o que demanda grande dedicação e cuidados, já que se trata de vultuoso 

problema de saúde pública cuja causa e propagação, provêm de variáveis e 

multifatores tais como econômicos, culturais e familiares e, também os genéticos. 

Uma criança que desenvolve o sobrepeso ou até mesmo a obesidade em fase 

de crescimento, tem grandes chances de manter esse quadro ou ainda, agravá-lo 

durante a vida adulta, passando a transmitir seus genes, hábitos adquiridos e, sua 

cultura adiante. Deste modo é, fundamental o enfrentamento, o debate e, pesquisas 

referentes à temática. 

Pretende-se promover o enfrentamento da temática sobrepeso e obesidade, 

não apenas com a finalidade informativa, mas também preventiva, para a criação de 

novas perspectivas e novos olhares sobre a obesidade e o sobrepeso. 

Promove-se assim, uma alternativa para reverter mesmo que pouco dentro e 

fora do âmbito da pesquisa, o cenário em que se encontra a doença, para que possam 

os envolvidos disseminar os conhecimentos construídos em conjunto como grupo, 

para a sociedade em geral. 

O trabalho de pesquisa ocorreu de maneira virtual e online, desde o preparo 

até as conversas que antecedem e, também as que precedem o jogo, onde de acordo 

com as ideias de Barros (2012), os ambientes informais de ensino quando vinculados 

a atividades virtuais e online, seguem algumas características, se aplicados no 

processo educativo, respeitando os limites elencados segundo o autor como “forma e 

conteúdo”. 
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No ambiente não formal e virtual de ensino, a “forma” passa a ser os diversos 

recursos técnicos que podem e passam a ser apresentados, como os aplicativos 

utilizados, os programas de computadores, etc.  

Já o “conteúdo” é capaz de mostrar as possibilidades, explorando as 

potencialidades que os recursos técnicos tem para oferecer durante uma determinada 

atividade, em especifico, atuando como ferramenta amplificadora e facilitadora da 

aprendizagem quando bem empregada pelo professor/mediador. Ambientes virtuais 

de aprendizagem, passam a ser entendidos como ambientes online por exemplo, que 

possibilitem a educação exercida a distância, sendo partilhados assuntos tais como: 

comentários, questionamentos, atividades lúdicas juntamente com raciocínios e 

indagações (BARROS, 2008, pg. 10-20). 

E de que modo a atividade lúdica pode relacionar-se à transdisciplinaridade? 

O lúdico tem sua essência oriunda da palavra latina ludus, indicativo de “jogo”, porém 

em um nível mais profundo do que o simples jogar, brincar e se divertir, chegaremos 

ao ponto em que lúdico se torna um traço essencial ao comportamento humano, 

promovendo a inclusão, criatividade, liberdade de expressão dentre diversas outras 

qualidades potenciais para transformação do corpo e mente (LUCKESI, 2005). 

Neste trabalho, fizemos o uso da atividade lúdica por meio do Role playing-

game (RPG), que muito além de simplesmente jogar um jogo, trouxe aos participantes 

da pesquisa a possibilidade de desenvolver a criatividade, companheirismo e formas 

diferentes de pensar frente a um problema, que neste caso, foi a obesidade e 

sobrepeso, pois se trata de uma forma livre e de infinitas possibilidades criativas de 

ter seu desenvolvimento guiado por um mediador/facilitador, no intuito de ampliar 

concepções dos envolvidos. 

O objetivo durante o processo de ensino e aprendizagem desta temática, com 

uso do RPG como ferramenta de ensino, foi a de investigar as potencialidades 

existentes tanto na abordagem transdisciplinar quanto na ferramenta RPG na 

amplificação das concepções dos envolvidos. 
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2        OBJETIVOS 

  

  

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar as potencialidades existentes no RPG, para a construção e 

amplificação de concepções que auxiliem a sociedade no enfrentamento e na 

compreensão voltada para a prevenção da síndrome da obesidade e sobrepeso, em 

ambiente não formal de ensino. 

  

2.2 Objetivos específicos: 

● Desenvolver um jogo RPG abordando a temática obesidade e 

sobrepeso sob a ótica da transdisciplinaridade; 

● Aplicar o jogo aos voluntários de diferentes áreas profissionais, faixa 

etárias e diferentes saberes prévios, em ambiente não formal de ensino; 

● Fornecer subsídios por meio do RPG, para que as diferentes áreas dos 

saberes se comuniquem e promovam um diálogo singular, complexo e não tradicional 

sobre a problemática da obesidade em ambiente não formal de ensino; 

● Realizar o diagnóstico dos saberes prévios e, da amplificação das 

concepções dos participantes do projeto; 

● Investigar a eficiência do RPG e intervenção pré-jogo, como ferramenta 

para a prática transdisciplinar da temática obesidade em ambiente não formal de 

ensino. 
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3        REFERENCIAL TEÓRICO 

  

3.1 A HUMANIDADE E SEUS HÁBITOS ALIMENTARES 

Ao longo da trajetória do ser humano na Terra, a obtenção de água, oxigênio 

e alimentos compõem as necessidades básicas e essenciais para sobreviver e existir. 

Para além do caráter biológico contido na ingestão de alimentos e calorias, nota-se a 

presença de traços sociais, religiosos, culturais, estéticos dentre outros, que atuam 

como influenciadores nas escolhas feitas ao se ingerir um alimento, desde seu modo 

de preparo (assado, cozido, frito, etc.) até o critério de escolha do alimento para a 

ingesta. 

Dentre muitos aspectos notados na contemporaneidade referentes a 

alimentação e hábitos de vida, muito se deve ao desenvolvimento da sociedade desde 

o período pré-histórico até que se chegasse no que conhecemos hoje, como hábitos 

sociais e forma de alimentação contemporâneos. Assim, nossos hábitos alimentares 

foram construídos historicamente em função da evolução da humanidade como um 

todo, a depender da evolução da técnica e de múltiplos fatores socioantropológicos e 

culturais, das necessidades que se modificaram no decorrer dos anos. A obesidade 

começa a se modelar e se instaurar na sociedade, quando o tempo se torna mais 

escasso, e a buscar por alimentos rápidos, pouco nutritivos e benéficos a saúde, 

aumenta, havendo assim, a ingesta excessiva de alimentos rápidos e de baixa 

qualidade, tendo a saúde e a qualidade de vida diminuída devido à escassez de 

tempo. 

O período pré-histórico por exemplo, pode ser explorado considerando-se três 

momentos importantes: do ponto de vista do modo de vida que o conduziu para a 

evolução da técnica que determinou a diversidade das formas de alimentação 

humana. São eles o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. 

Paleolítico - Idade da Pedra Lascada: Nesse período, o ser humano 

desenvolvia algumas atividades essenciais para sobrevivência da espécie, como a 

caça de animais para obtenção de alimento e confecção de suas vestes, além de 

coletar frutos e raízes para complementar os nutrientes de sua alimentação. Foi um 

período extremamente marcado pelo movimento das tribos nômades, por 

consequência da elevada atividade pela busca de meios de sobrevivência em 

cavernas e outras localidades (PERLÉS, 1998; FRANCO, 2004). 
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Todas as formas de alimentos que se estocava, quanto o seu consumo, eram 

ingeridos secos ou reidratados por meio da ebulição1 que se dava em recipientes de 

madeira, cascas ou até mesmo em pele. Eram usadas pedras aquecidas, que 

deixaram perfeitos vestígios preservados junto das fogueiras. 

Os pedaços menores de alimentos, como carnes e outros, eram consumidos 

assados diretamente sobre as pedras, usadas na maioria dos fogos que se acendiam 

nesse período ao acaso, por meio de raios ou atividades vulcânicas, aqui não havia 

o domínio sobre o fogo, ele apenas era conservado ao máximo até que se apagasse 

naturalmente (PERLÉS, 1998; FRANCO, 2004). 

Mesolítico: Período intermediário, onde o homem conseguiu avanços 

gigantescos no que se refere ao desenvolvimento humano e à sobrevivência, de uma 

maneira mais segura. O domínio sobre o fogo foi o maior exemplo disso. A 

alimentação, quando comparada com a do final do paleolítico, teve uma grande 

modificação por consequência da grande variedade de espécies vindas de habitats 

diferentes. 

 Esses habitats, foram explorados quando os nômades fixaram suas moradias, 

alimentando-se de variedades tais como peixes, moluscos e pássaros. O consumo 

de carne diminuiu, pois houve a possibilidade da substituição dos animais maiores 

pelos de menor porte, uma vez que, os de grande porte, eram mais difíceis de capturar 

no interior das florestas. 

Outras grandes modificações, foram o desenvolvimento da agricultura e da 

criação de animais. Desse modo, o homem foi diminuindo sua dependência 

relacionada à natureza, pois passava a cultivar a terra e a criar seus animais. O 

grande marco nesse período se caracterizou pelo sedentarismo, pois suas habitações 

já não estavam mais a migrar por diversos territórios, se tornando assim, uma 

habitação fixa, devido ao cultivo e, pequenas criações, acabaram quase que por 

completo a necessidade de andar e movimentar-se em grandes distâncias e 

emboscadas para captura de animais e alimentos. 

Foram se desenvolvendo as comunidades e, ocorrendo também a divisão do 

trabalho. Nesse momento, o homem ficou incumbido de fornecer proteção e 

sustentação da família, enquanto a mulher ficava encarregada da criação dos filhos e 

cuidados da casa (PERLÉS, 1998; FRANCO, 2004). 

 
1 Trata-se do processo de fervura para cozimento dos alimentos. 
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Neolítico: Nesse período, o homem atingiu um importante grau de 

desenvolvimento e, adquiriu habilidades com os instrumentos da caça. Com hábitos 

mais sedentários, estas comunidades que recém formaram-se, puderam explorar 

novas ideias e novos caminhos. Os principais produtos alimentícios cultivados eram 

a cevada, milho, trigo, batata doce e mandioca. 

Nesse período houve criação e aperfeiçoamento de objetos de metal, tais como 

lanças, ferramentas e machados. Os homens neolíticos tinham agora, a possibilidade 

de caçar melhor e produzir com maior qualidade e agilidade. Esta produção e 

armazenamento dos alimentos, proporcionou o sustento necessário para os 

momentos extremos, onde havia muita seca e/ou inundações. 

Com o desenvolvimento da agricultura, as comunidades foram crescendo e 

surgiu a necessidade de troca entre as vilas, variando ainda mais o consumo de 

produtos (PERLÉS, 1998; FRANCO, 2004). 

Desde o paleolítico, as escolhas dos alimentos foram se diversificando e, 

orientaram as estratégias econômicas sendo simultaneamente influenciadas por elas. 

PERLÉS (1998) e FRANCO (2004), afirmaram que vários eram os alimentos que 

permitem suprir às necessidades da dieta do homem, sendo bem provável que desde 

essa época, os interesses culturais e os gostos transmitidos de geração a geração 

tenham se perpetuado e prevalecido. 

Assim é possível notar, que mesmo a alimentação pré-histórica, não respondeu 

exclusivamente às necessidades nutricionais, mas também às necessidades 

individuais e coletivas. A alimentação foi se tornando aos poucos, elemento essencial 

da estrutura dos grupos, da criação de uma identidade própria (opções por 

determinados alimentos, forma de obtê-los, maneiras de preparo e inclusive receitas 

culinárias). 

O desenvolvimento da espécie humana, foi concomitante ao desenvolvimento 

do sistema familiar. Ariès (2006) afirma, que no contexto da Idade Média, a família 

era regida pela função de garantir a transmissão de vida e dos bens, mas, não havia 

ainda nesse momento, um sentimento de família e desenvolvimento da infância, 

considerando todas as particularidades que hoje se tem conhecimento, como o 

espaço privado, de intimidade. 

A vida social constituía-se pelo espaço coletivo, sendo este, o espaço onde se 

iniciavam as principais formas de relacionamento e trocas. A família era mais uma 

realidade moral e social, do que sentimental.  Ainda, de acordo com o autor, foi 
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durante o século XVII que a expressão da infância começou a ter o significado que 

hoje conhecemos e, foi somente no século XVIII que a família se desenvolveu como 

um agrupamento mais íntimo, em que seus membros deveriam permanecer e, não 

mais partir, havendo maior afeto ao que chamamos de família. 

Antes dessas modificações, as crianças eram participantes da vivência coletiva 

de sua família, porém, sua criação não se dava intimamente ligada à família, sob a 

tutela dos pais. Quando completavam aproximadamente sete anos, meninos e 

meninas eram emancipados de sua família de origem e enviados a outras famílias e 

casas. O objetivo era de que realizassem e aprendessem outros trabalhos e, dessa 

forma, pudessem ser inseridos no mundo adulto. 

A família sofreu profundas transformações conforme se modificaram as 

relações internas com a criança, passando a se produzir um sentimento de família, 

substituindo o lugar da tão almejada e privilegiada vida coletiva. Assim, a família 

carregou uma função moral e espiritual, tendo agora uma responsabilidade maior em 

relação a suas crianças (CHAVES, BORRIONE E MESQUITA, 2004, ARIÈS, 2006). 

A partir dessa época, a educação passa a ser realizada pela escola e, com a 

família. Assim, a criança foi sendo retirada gradativamente do mundo adulto e, a ela 

foi se proporcionando um espaço específico dentro da sociedade, delimitando-se as 

diferenças e as necessidades da fase infantil. Deste modo, a sociedade 

contemporânea destina a cada etapa da vida do ser humano, um espaço reservado 

(CHAVES, BORRIONE E MESQUITA, 2004, ARIÈS, 2006). 

Hoje, se almeja que a família seja responsável pelo desenvolvimento da 

criança, garantindo a ela, a transmissão de afetos, acolhimento, integridade física e 

emocional e, a garantia de proteção e segurança. Nesse sentido, a infância, que se 

entende como sendo um estágio de alegrias e divertimento, começou a ser ameaçada 

por diversas patologias da sociedade contemporânea, como é o caso da obesidade e 

suas mais diversas consequências e malefícios. Nesse momento, a epidemia da 

obesidade infantil nasce como um desafio do século XXI, não somente para as 

famílias, mas também para a comunidade científica, que se dedica ao entendimento 

desse fenômeno. 
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3.2 OS IMPACTOS DA CONFIGURAÇÃO ECONÔMICO-SOCIAL SOBRE O 

CORPO 

Conforme a teoria sistêmica, entende-se a sociedade como um conjunto de 

indivíduos que compõem um sistema aberto, onde as inter-relações ocorrem entre 

indivíduos pertencentes a um mesmo grupo, formando o intercâmbio contínuo com o 

ambiente. Pode-se assim, considerar a sociedade como sendo um grande sistema 

composto de variados subsistemas interdependentes. 

Com o advento da Revolução Industrial, as indústrias alimentícias acabaram 

acarretando novos rumos alterando de maneira definitiva os hábitos alimentares e 

sociais das pessoas. O que era desenvolvido de maneira artesanal, agora era 

fabricado por grandes indústrias, com menor tempo de fabricação e em maior escala, 

o que favoreceu que sua expansão pudesse percorrer todo o mundo. Nesse 

momento, as mulheres também passaram a fazer parte da força do trabalho e, ganhar 

seu devido espaço na sociedade, o que levou a grandes e positivas modificações 

sociais (RAMOS E STOREL, 2001). 

Em 1830, os primeiros colonos vindos da Europa tomaram conhecimento que 

nas colônias norte americanas, os indivíduos eram mais bem alimentados do que 

quando comparados aos da própria pátria mãe e, assim começou uma maior 

imigração para os Estados Unidos. Houve progressos no setor dos transportes com 

a amplificação das estradas, dos navios a vapor e até mesmo da agricultura. 

Assim, a economia que antes era para garantir a subsistência foi transformada 

em economia de mercado, passando a estimular o rápido crescimento de comércios 

e das indústrias. Por consequência deste rápido avanço, uma grande variedade 

alimentícia estava disponível aos indivíduos por maiores períodos do ano. Marcou-se 

aqui, a primeira reforma alimentar regida por conselhos pseudocientíficos, a fim de se 

evitar alguns alimentos que poderiam causar efeitos nocivos aos indivíduos 

(LEVENSTEIN, 1998, 2003a, 2003b). 

Os europeus, chegando aos Estados Unidos, à primeira vista ficam 

impressionados com o número de indivíduos obesos que encontram no país, 

observando que aparentemente são nutridos demais. Se a aversão ao sobrepeso e 

obesidade é um advento bastante recente, a imagem da América do Norte onde se 

predomina a abundância alimentar, certamente não o é, pois os americanos com 
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orgulho se consideram “o povo da abundância” e, em especial, também da riqueza 

nutricional (LEVENSTEIN, 1998, 2003a, 2003b). 

 Na América do Norte, também se obteve inúmeros métodos, que visavam 

limitar o consumismo exacerbado de alimentos, desde as manias alimentares mais 

radicais como a (“vitaminomania”): que busca a equivalência química entre todas 

proteínas para substituir o consumo de carne), até teorias científicas como o caso da 

“Negative Nutrition”, essa prática é contra o consumo em excesso de certas 

categorias de alimentos, com a finalidade de se evitar prejuízos à saúde. As gorduras 

quando ingeridas em excesso acarretam a elevação do colesterol, o sal torna-se 

prejudicial à pressão arterial e o açúcar precursor da diabetes (LEVENSTEIN, 1998, 

2003a, 2003b). 

A segunda mudança nos hábitos alimentares, ocorreu com o movimento da 

reforma dietética, que se desencadeou durante a transição do século XIX para o 

século XX. Tais mudanças apoiaram-se em novas ideias científicas que 

proporcionaram uma melhoria nos índices de mortalidade nos Estados Unidos e, que 

deveria ainda, contribuir supostamente na melhoria da saúde populacional. 

Os integrantes destas reformas sociais e especialistas em economia 

doméstica, não tinham suas preocupações direcionadas à burguesia, tampouco para 

a classe média ou fazendeiros, mas sim, preocupados em convencer as famílias da 

classe operária a gastar menos do dinheiro que possuíam com alimentos. Assim, os 

indivíduos desta classe operária, poderiam investir mais dinheiro em moradias e 

vestimentas, visto que viviam em condições de precariedade e insalubridade 

(LEVENSTEIN, 1998, 2003a, 2003b). 

 Pode-se notar, que no decorrer da história que a transição nutricional se 

relaciona primeiramente com mudanças sociais, econômicas e demográficas, para 

posteriormente relacionar-se com interesses na saúde. 

O século XX foi marcado por duas grandes guerras e também pela ocorrência 

da divisão dos países em blocos econômicos. A fome chegou às diversas sociedades 

e, o ingresso dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, preocupou os norte-

americanos, uma vez que teria que impedir e/ou racionar a compra de alimentos.  Este 

fato, acabaria depreciando a imagem da pátria conhecida como o país da abundância 

e este ressentimento decorrente do conflito acabou persistindo durante alguns anos 

(LEVENSTEIN, 1998, 2003a, 2003b). 
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Alguns problemas de saúde começaram a surgir e a ser relacionados à falta 

ou ao excesso nutricional, como a carência de ferro, que dará origem a anemia, ou o 

sal em excesso, que favorece a hipertensão arterial. Assim, o aleitamento materno e 

a inclusão de outros alimentos na dieta das crianças passaram a ser apontados como 

maneiras de se evitar o óbito infantil, dando assim, início a uma preocupação pelo 

bem estar da criança e do adolescente (ESPAÇO CIÊNCIA VIVA, 2010). 

Segundo Levenstein (1998), após o ano de 1948, se restaurou uma aparência 

de ordem nos mercados, o que levou as pessoas a terem a sensação de viver na 

abundância novamente. Assim, preocupações relacionadas aos hábitos alimentares 

foram deixadas em segundo plano. 

Levenstein (2003a) enfatiza ainda, que nesse período os produtores e 

especialistas nas transformações mais eficazes de alimentos, acabaram 

aperfeiçoando uma grande variedade de métodos de cultivo, bovinocultura, 

conservação e formas de embalagem dos alimentos. Por volta de 1949 até 1959, 

foram instaurados mais de 400 novos aditivos criados por químicos, com o intuito de 

permitir que os alimentos resistissem em variadas condições. 

 Nesse momento, devido à modernização, se deu início a era dos condimentos 

químicos, tão controversos e, por vezes, combatidos pelos profissionais da saúde na 

contemporaneidade (LEVENSTEIN, 2003b). 

A primeira década do século XX foi uma extensão do século anterior, ou seja, 

persistiram as silhuetas mais arredondadas. Nos anos que se passaram, modificam-

se os arquétipos de beleza estética, passando a ser influenciados pela incessante 

busca de um corpo magro, atlético e com curvas bem definidas. Nesse contexto, os 

indivíduos com obesidade e sobrepeso passaram à condição de indivíduos rejeitados 

pela sociedade, ou seja, de padrão de beleza anteriormente almejado, para uma 

condição que nesse momento se constituiu em vilã (FISBERG, 2004). 

Nesse cenário, em meio às transformações sociais, que sucederam a Segunda 

Guerra Mundial, foram estabelecidas mudanças no perfil epidemiológico de países 

que investiram e apoiaram na prevenção de algumas doenças não transmissíveis, 

como é o caso da obesidade. Também se ampliaram as possíveis causas, tais como 

a alimentação inadequada, a redução da atividade física e outros fatores associados 

à vida urbana. 
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Em relação à economia, o período após 1945 foi conhecido como “os anos 

dourados do capitalismo”, devido à instauração de novos mercados e grandes ganhos 

de produtividade industrial (TARDIVO e FALCÃO, 2006). 

Conforme a industrialização e a economia foram avançando em um mercado 

sistematicamente global, deu-se então, início às redes de fast-food inspirados na 

cultura norte americana, também designado como centros comerciais de alimentação 

em um espaço único. “Nele é proposta toda espécie de comidas rápidas: pizzas ou o 

trio refrigerante-hambúrguer-batata-frita” (FISCHLER, 1998, p. 852). 

As redes de fast-food se tornaram altamente rentáveis devido ao engajamento 

maciço de jovens e também pela facilidade de não necessitar do uso de talheres e 

pratos, sendo estes, substituídos por embalagens descartáveis. Porém, não apenas 

os jovens frequentam estes lugares. 

As famílias o frequentam, sendo essas, a clientela mais assídua. Depois dos 

Estados Unidos, o fast-food começou a tomar proporções mundiais, com uma 

aceitação diversificada. No entanto, a grande parte das críticas remete às redes de 

McDonald´s, que manifestavam o “imperialismo americano”, uma ameaça às 

tradições culinárias da Europa. 

O hambúrguer foi considerado como o responsável por grande parte da 

desordem nutricional constituindo um perigo para a saúde de crianças e 

adolescentes. No entanto, a pizza também já havia atingido seu ápice na Europa, 

sendo comercializada em padarias, mercados e por vendedores ambulantes, mas 

ainda assim, escapou da maioria das críticas (FISCHLER, 1998; GÓES, 2005). 

Em contrapartida, Franco (2004) afirma que o fast-food não pode ser 

considerado o vilão da alimentação, pois apresenta um aspecto funcional inegável, 

garante a rapidez e responde à demanda necessária da sociedade contemporânea. 

Para o autor, sua rápida expansão se deu pela emancipação e autonomia 

financeira da juventude atual, devido também à distância entre a casa e o trabalho, o 

estudo e o lazer, bem como pela grande dificuldade em coincidir horários em que toda 

família possa realizar as refeições juntos. Para o jovem, comer fora de casa é sinal 

de adquirir uma maior independência. 

Torna-se evidente dentro desse cenário, a modernização e ampliação das 

transformações sociais e práticas alimentares que a compreensão dessa evolução, 

tanto dos sistemas familiares como da sociedade em geral, depende do pensamento 
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sistêmico, considerando a auto-organização para poderem se adaptar e produzir 

novos modos de vida. 

As vivências da sociedade atual dependem de diversos fatores, porém, as 

exigências para a sobrevivência demandam cada vez mais horas dos indivíduos e, 

consequente mudança de hábitos alimentares. Para que o indivíduo possa efetuar as 

atividades que a rotina exige, a tempo e com esmero, faz-se necessário pensar e 

planejar diariamente suas atividades de maneira sistêmica, desde o café da manhã a 

última refeição do dia (VASCONCELLOS, 2009). 

  

3.3 CULTURA ALIMENTAR E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA OBESIDADE 

INFANTIL BRASILEIRA 

A alimentação é uma necessidade orgânico-psíquica básica determinada por 

processos histórico-culturais e relacionada ao desenvolvimento econômico, social e 

demográfico de cada localidade. Sendo assim, comer não significa apenas reunir 

elementos nutritivos importantes ao organismo, mas, além de tudo é um ato social 

que representa o mundo da necessidade e da liberdade (TONIAL, 2001). 

Para Philippi (2008), os hábitos alimentares são encarados como as 

preferências que fazem parte da cultura de um determinado povo, sendo 

estabelecidas na infância e, mantidas no decorrer da vida. 

Fischler (1998), também ressalta que a socialização alimentar tem seu início 

na infância, no seio da família, onde desde bebê, o indivíduo é estimulado a provar 

alimentos consumidos na cultura em que está imerso. Logo, a formação dos hábitos 

alimentares inicia-se no momento em que a criança passa a perceber as práticas 

alimentares da sua família. 

A conquista mais inclusiva de todos os indivíduos para ter acesso a atividades 

profissionais nos países do Ocidente, fez com que o tempo doméstico se tornasse 

precioso (JABLONSKY, 2007). 

Concomitantemente, os eletrodomésticos das cozinhas tiveram uma grande 

evolução. A geladeira, forno, micro-ondas, liquidificador, batedeira, panela de 

pressão, cafeteira, dentre outros, acabaram simplificando a rotina. Esta mecanização 

dos trabalhos domésticos teve grande reflexo nos hábitos alimentares e, na estrutura 

da vida familiar e social contemporânea, tornando o esforço físico diminuído e o 

sedentarismo facilitado. 
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O avanço econômico brasileiro é um importante marco na história da 

alimentação do país, afinal, o primeiro salário mínimo instaurado em 1940 por Getúlio 

Vargas, teve como base de cálculo um grupo de alimentos que recebeu o nome de 

cesta básica. Na economia brasileira, a industrialização desenvolveu-se a partir da 

década de 1970. 

 O sistema capitalista de produção induziu a ocorrência de uma mudança na 

maneira de viver e comportamentos alimentares da população brasileira. Tal fato, 

ocorreu principalmente por conta da rapidez e facilidade com que os brasileiros 

aceitaram os itens das culturas norte americanas e europeias, por serem colocados 

como modos de vida “superiores” aos demais (JABLONSKY, 2007). 

No Brasil, baseando-se nas Pesquisas de Orçamento Familiar (2004), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) efetuadas em 1960, 1980 e 2004, 

pode-se notar que as mudanças na cultura alimentar em aproximadamente 30 anos, 

englobam toda a população urbana do Brasil. A taxa de sobrepeso e obesidade da 

população chega a 40,6% da população em idade adulta, onde cerca de 10% desses 

(10,5 milhões) estão enquadrados como obesos (TARDIVO E FALCÃO, 2006). 

A ocorrência de indivíduos com sobrepeso ou obesidade é, consideravelmente 

maior em pessoas com menor ou nenhuma escolaridade. Esses dados apontam para 

o motivo pelo qual nos países em desenvolvimento, o padrão de alimento consumido 

na área rural passa a ser diferente daquele que é consumido na área urbana, de 

maneira diretamente proporcional ao poder aquisitivo ou ao padrão socioeconômico 

(TARDIVO E FALCÃO, 2006). 

Na área urbana, indivíduos de baixa renda, realizam uma ingestão calórica 

superior quando comparada à população da área rural. Esses indivíduos, acabam 

ingerindo uma maior quantidade de alimentos industrializados e processados. 

Elegem-se os alimentos que provocam uma maior sensação de saciedade, com gosto 

palatável e com custo baixo (PHILIPPI, 2008). 

Pode-se ressaltar também, os avanços tecnológicos de conservação, 

armazenamento e transportes de alimentos, que auxiliam na superação das 

fronteiras. Esses recursos possibilitam a distribuição global de enlatados, conservas, 

ketchup, hambúrgueres, pizzas, refrigerantes, dentre outros (PHILIPPI, 2008). 

A globalização dos meios de comunicação junto com estratégias de 

propaganda, exercem grande influência sobre o modo e os alimentos consumidos 

pelas populações humanas, contribuindo para hábitos alimentares menos saudáveis 
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e, com maior ingesta calórica de alimentos pobres em nutrientes. Ao mesmo tempo 

difundem um novo e desejado padrão estético lapidado em um padrão corporal ideal, 

o que por sua vez causam problemas de ordem psicológica juntamente com 

transtornos alimentares, onde muitos, ao se sentirem desencaixados dos padrões, 

optam por alternativas radicais e impulsivas em busca de aceitação diante dos 

padrões estabelecidos como “mais aceitáveis” pelas propagandas.  

Conforme Garcia (2003), a empresa responsável por realizar as pesquisas de 

mercado Datamark Ltda – Market Intelligence, a qual faz uso de embalagens para a 

obtenção de suas estimativas, afirma ter havido um incremento importante na 

fabricação de embutidos, em especial, a salsicha e a linguiça, que duplicaram sua 

produção durante os anos de 1980. Até 1996 foi multiplicada por 2,8 e 2,3, chegando 

anualmente ao total de 221.588 toneladas de salsichas e 238.866 toneladas de 

linguiça. 

De acordo com o mesmo autor, alimentos congelados tiveram um crescimento 

de 126% no período entre 1990 a 1996 (chegando em 1996 a um total de produção 

de 46.141 toneladas). Em 1980 foram produzidas 20.095 toneladas de salgadinhos 

industrializados e em 1996 esta produção foi 6,2 vezes maior. A produção de 

refrigerantes cresceu nos últimos dez anos aproximadamente 90% e de 1990 a 1996 

a produção de biscoito aumentou 108%. 

O mesmo tem sido notado na população brasileira, onde esse aumento no 

consumo de alimentos calóricos associado aos hábitos sedentários tem 

consequências diretas sobre o perfil corpóreo da população brasileira.  

Desse modo o crescimento da prevalência da obesidade no Brasil, tem se 

tornado ainda mais preocupante, ao se verificar que apesar de estar distribuída em 

todas as regiões do país e nos diversos níveis socioeconômicos da população, é 

proporcionalmente mais elevado entre as famílias de menor poder aquisitivo 

(ANSALONI, 2008, FERREIRA. 2020). 

Embora a concentração da renda brasileira não permita falar em mercado 

homogêneo, nas duas décadas passadas, houve um predomínio no consumo de 

alimentos industrializados, em todas as classes socioeconômicas (TARDIVO E 

FALCÃO, 2006, FERREIRA. 2020). 

As modificações ocorridas, também contaram com a participação de grandes 

indústrias e do interesse em aumentar a lucratividade, garantindo a capacidade de 

um investimento maior no âmbito de produtos voltados para o público infantil. 
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Segundo McNael (1990), em 1984 varejistas de grande porte dos Estados 

Unidos (EUA) demonstraram que 1/3 deles, quereriam atrair crianças como 

consumidores e que aplicavam políticas e práticas de propaganda para a clientela 

infantil. Em 1991, o estudo foi reconstituído e os resultados revelaram um significativo 

aumento nos interesses e investimentos desses varejistas para a clientela infantil. 

Ainda que não existam estatísticas sobre a situação no Brasil, indicadores como 

renda per capita e o Produto Interno Bruto (PIB) dão uma ideia aproximada de quatro 

bilhões de dólares aplicados exclusivamente em compras diretas infantis e 120 

bilhões em produtos comprados sob sua influência (ANSALONI, 2008).   

O autor, afirma ainda que os meios de comunicação e propaganda exercem 

importante influência na formação dos hábitos alimentares infantis. Assim, quanto 

menor a idade da criança, menor será a possibilidade de ela se cansar com a 

repetição desses comerciais e, maior será a confiança no que ela está vendo e de 

obedecer às sugestões e apelos do anúncio. Desse modo, a vasta repetição do 

comercial de televisão (TV), aumenta sua preferência e aceitação pelo produto 

sugerido. Os comerciais de TV que chamam a atenção das crianças, podem alterar 

consideravelmente suas preferências por determinado produto e, assim, alterar 

também suas escolhas (ANSALONI, 2008). 

 Estudos guiados por McNeal (1990, 2000), demonstram que crianças 

brasileiras na faixa etária entre 6 e 11 anos assistem à televisão por aproximadamente 

três horas diárias, o que corresponde a uma porção considerável do seu tempo livre. 

Crianças de famílias com renda mais baixa, acabam consumindo muito mais esta 

forma de mídia em relação às crianças de famílias de classes média e alta. Todavia, 

deve-se reconhecer a importância das preferências de cada indivíduo, influenciados 

pelas experiências alimentares positivas e negativas, vividas no decorrer dos tempos. 

Halpern (2004) gravou a programação de três distintas emissoras de televisão 

aberta e observou que no decorrer da exibição de desenhos animados, programas de 

auditório e novelas durante 30 dias, os comerciais de alimentos formaram a maior 

parte dos anúncios (22%), à frente até das propagandas de brinquedos (15%). Entre 

os alimentos sugeridos pelas propagandas estavam as guloseimas como bolachas, 

doces e em primeiro lugar as balas. 

Em um dos seus trabalhos, no período de 1970, o estudioso e pesquisador do 

desenvolvimento infantil, Jean Piaget afirmou que crianças entre 2 e 7 anos de idade 
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são mais suscetíveis às influências externas e mais abertas e receptivas à 

propaganda, uma vez que, suas estruturas cognitivas ainda estão em formação. 

 Nessa fase, são fortemente influenciadas por imagens, começando a pensar 

mais frequentemente sobre produtos que elas usariam no futuro. Assim, a criança se 

insere no âmbito social passando a influenciar o consumismo familiar em uma via de 

mão dupla (PIAGET, 1970). 

As dificuldades do sistema familiar, vão ocorrer quando o direcionamento do 

consumo ocorre por meio do acúmulo de hábitos inadequados, formando de maneira 

sistematizada e calculada, fiéis consumidores por longos períodos de tempo, 

complementando o poder da mídia e da propaganda (PIAGET, 1970). 

Wiecha (2006, p. 438), mencionou o impacto da televisão na vida da criança. 

Assistir programas de TV pode ser um fator de risco, capaz de ser o estopim ao 

desenvolvimento da obesidade e excesso de peso por dois motivos: (1) uso do tempo 

de maneira sedentária e, (2) eficiência que a TV possui em fazer as crianças 

consumirem alimentos que são anunciados, aumentando assim, seu consumo total 

de calorias. Das questões até agora discutidas, um facilitador para instalação da 

obesidade é a redução da atividade física. 

Conforme Bracco (2008), os seres humanos passaram por uma severa 

redução do gasto calórico, oriunda do progresso tecnológico. Ainda, de acordo com a 

autora, variados estudiosos das áreas de biologia e antropologia concordam que, nas 

últimas décadas, o genoma humano apresentou mínimas alterações. Constatou 

também, que civilizações ancestrais, apresentavam uma média calórica ingerida de 

3.000 kcal em contrapartida com 1.000 kcal da atualidade, despendida sob a forma 

de atividade física. Após o processo de industrialização, a média de ingestão caiu 

para 2.100 kcal e, o gasto energético para 300 kcal diárias. 

As pessoas substituíram o ato de caminhar e subir escadas, pelo uso de 

automóveis, elevadores e escadas rolantes. A este fato, associa-se a insegurança e 

carência de espaços públicos para o relacionamento e recreação, favorecendo assim, 

uma estrutura que promove cada vez mais a exclusão.  Tais fatos levam as pessoas 

para dentro de suas casas, em busca de alternativas de lazer, como o videogame, 

celular, o computador e a televisão, que favorecem o crescimento do sedentarismo, 

afetando não somente os indivíduos adultos, mas principalmente as crianças 

(MOLINA E ZANELLA, 2005) 
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 Molina e Zanella (2005), apontam para a importância da atividade física para 

colaborar para o equilíbrio da massa corporal, evitando o excesso e 

consequentemente, o acúmulo. Afirmam também, que a atividade física é capaz de 

reduzir o risco cardiovascular, frequente na população de obesos. Para os autores, a 

prática regular de exercícios, modifica o controle glicêmico e a sensibilidade à 

insulina, auxiliando assim, para a redução da pressão arterial e para prevenção do 

diabetes tipo 2. 

Outra reflexão a ser feita é sobre o papel da escola no ensino e aprendizagem 

das práticas alimentícias. Um estudo realizado por Gaglianone (1999), mostra que há 

vinte anos o sistema educacional já era marcado pela baixa qualidade de ensino e, 

pela carência do correto acesso ao uso social da informação, pois os conteúdos que 

abordam a educação nutricional nos currículos escolares, estavam em estado 

incompleto e desatualizados, formulando conceitos errôneos sobre alimentação e o 

papel de prevenção às doenças. 

Todavia, em outro estudo efetivado por Megid e Fracalanza (2003), os autores 

observaram em relação a alimentação que o novo perfil da dieta da população 

brasileira, não é tratado de maneira contextualizada, devido à inadequação dos livros 

didáticos. Além disso, esses livros fornecem informações incoerentes relacionadas 

aos conceitos básicos dos grupos alimentares para que haja uma dieta saudável dos 

escolares. 

Acredita-se que o material escolar deveria ser coerente e, capaz de levar a 

comunidade estudantil a ter motivação em refletir sobre o significado da saúde e, a 

discutir sobre possíveis prevenções e causas para uma vida de qualidade. 

Outro ponto importante no cenário alimentar em que as famílias se reúnem é, 

a contradição social existente na cultura. Em paralelo, as agregações sociais e 

familiares por meio de programas que visam incentivar o estilo de vida e hábitos 

alimentares saudáveis, não se deixaram de comemorar os finais de semana com a 

famosa feijoada brasileira e o churrasco do domingo. É próprio de todo momento de 

comemoração, ou não, na vida das pessoas, que se reúnam para celebrar o que seja 

com bebida e/ou comida (FREITAS, 2004). 

 

3.4 FLUXO SOCIAL CAPITALISTA E A OBESIDADE 

Em termos fisiológicos, a obesidade se caracteriza pelo acúmulo de tecido 

adiposo no organismo do indivíduo. Essa disfunção ocorre por meio do desequilíbrio 
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nutricional, provocado pelo balanço energético positivo oriundo da ingestão 

energética maior, se comparada à gasta pelo organismo. A obesidade e o sobrepeso 

têm se tornado uma das principais preocupações de saúde pública no século XXI. É 

considerada uma pandemia devido às transições demográficas, nutricionais e 

epidemiológicas, vindo de encontro aos hábitos vivenciados pela sociedade 

contemporânea, por muitos considerados como hábitos obesogênicos (BARBIERI, 

2010). 

Essa enfermidade, pode acometer indivíduos de qualquer idade, classe social 

e etnia, no âmbito orgânico e psicossocial sem risco de transmissão a terceiros. 

Silenciosa, no início mostra-se assintomática, porém, diariamente crescente. 

Apresenta ligação com fatores genéticos e ambientais. Muito além de questões 

estéticas, várias complicações metabólicas são oriundas da obesidade, o que 

acarreta, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo II e, 

diferentes tipos de câncer (PRADO, 2010). 

Os fatores genéticos influenciam consideravelmente para o desenvolvimento 

da obesidade, no entanto, a temática mais importante, vem sendo a mudança 

alimentar e hábitos de vida. O número de obesos vem aumentando devido, 

principalmente, aos fatores ambientais, já que ainda, não foram comprovadas 

alterações metabólicas capazes de explicar qualquer distúrbio de nível biológico. Um 

a cada sete indivíduos aproximadamente, apresenta maus hábitos alimentares 

(MORATOYA, 2013). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), se estima que mais de 300 

milhões de indivíduos da população mundial são obesos e, quase um bilhão, 

apresentam sobrepeso. Desse modo, são necessárias ações educativas que 

envolvam uma boa alimentação, uma boa nutrição e atividades físicas regulares de 

modo a proporcionar uma demanda equilibrada de energia como um desafio para 

diminuir o índice tão alto de sobrepeso, envolvendo adultos e, também crianças e 

adolescentes (CARVALHO et. al. 2012). 

Junto aos demais problemas relacionados a obesidade/sobrepeso, no Brasil 

esta doença acarreta também danos financeiros ao país, sendo que  3 a 5% das 

internações ocorridas, são oriundas de problemas acarretados pela 

obesidade/sobrepeso mesmo em indivíduos de 20 a 60 anos de idade, onde aumenta-

se a ocupações de leitos em hospitais, ofertados pelo Sistema único de saúde (SUS), 
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bem como a perda de produtividade e rendimento trabalhista, essenciais ao 

desenvolvimento do financeiro do país (OLIVEIRA, 2013). 

Sendo assim, uma alternativa a ser levada em consideração, são as 

intervenções transdisciplinares capazes de gerar o enfrentamento da temática 

abordada, indo muito além de um simples bate papo, capaz de ultrapassar a ideia de 

algo ainda utópico aos olhos de quem aprende e de quem ensina.  

Nota-se a importância da visão sistêmica e organizacional implícitas à 

transdisciplinaridade com foco em obesidade/sobrepeso, pois trata-se do princípio 

sistêmico-organizacional exemplificado por Morin (1997), onde toda a organização de 

algum evento de interesse, partem de inter-relações existentes entre multifatores, 

seria como ver o objetivo de interesse como um todo e não de maneira fragmentada. 

 

3.5 TRANSDISCIPLINARIDADE 

A transdisciplinaridade vem sendo abordada em diferentes áreas do 

conhecimento e abrange muitos modos de ação e influência na sociedade. No 

entanto, cabe salientar uma questão relacionada à pratica docente: 

O docente/mediador sabe como abordar temas sob a ótica transdisciplinar e 

estimar se essa abordagem pode resultar ou não na evolução conceitual de um 

indivíduo ao ponto de amplificar suas concepções? 

Para Morin (1999), devemos sempre reconhecer e observar que ao trabalhar 

com a complexidade, o docente deve ter uma formação voltada e focada como um 

todo, o que chamou de continuum, assim, sendo capaz de integrar e articular os 

diferentes processos que ocorrem nas mais variadas dimensões, envolvidas em um 

determinado assunto. 

De tal modo, a transdisciplinaridade aplicada ao tema obesidade e sobrepeso, 

integra e articula toda a multifatoriedade envolvida, pois assim, se obtém e explora a 

evolução conceitual em âmbitos tais quais o financeiro, conhecimento em saúde, 

psicológico dentre os demais aspectos envolvidos que constituem a obesidade e 

sobrepeso. 

Na transdisciplinaridade nota-se a presença de um enfoque pluralista, que 

busca as várias formas de se compreender o mundo e assim, alinhar os saberes. Nela 

se promove a união dos variados conhecimentos com intuito de ampliar a cognição 

do indivíduo. Com esse enfoque, se torna mais compreensível os multifatores que 

compõe o cenário pós-moderno, trazendo à luz da transdisciplinaridade o fluir de 
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ideias, capaz de ocasionar mudanças na forma em que o indivíduo entende a si 

próprio e a sociedade que o cerca. 

Neste contexto, entre outras elaborações, autenticou-se a forma de ver do 

parcelamento da realidade, dos conhecimentos, do homem e da natureza em partes 

isoladas para seu estudo e compreensão, fundamentando, dessa forma, toda a base 

de pensamento que caracteriza o paradigma da modernidade. 

Diante disso, Morin (2013, pg. 20), nos traz que a base que sustenta o intelecto 

da modernidade se estabeleceu na máxima de que 

“Nesse sentido, nota-se que o que predomina é o caráter dual, 
que traz consigo uma característica marcante, a polarização 
binária e a racionalidade objetiva.”[...] quando um fenômeno é 
complexo, deve-se descontextualizar, desmembrar, amplificar, 
classificar, reduzir. [...]”.(Morin, 2013, p. 20). 
 

No âmbito científico, a transdisciplinaridade é vista como as variadas 

possibilidades de relação entre as distintas disciplinas, indo muito além de algo 

isolado e disciplinar, sendo capaz de permear o campo da arte, história, social, político 

dentre outros. Uma vez que, a interdisciplinaridade busca unir as diversificadas 

disciplinas, entendidas como campos específicos do conhecimento, a 

transdisciplinaridade busca a integração o conhecimento científico e outros modos de 

construção do conhecimento, capazes de envolver arte, ciência, tradição, cultura e 

religião.  

Quando se trata da transdisciplinaridade, deve-se ter em mente que ela é 

contrária a neutralidade e a objetividade da ciência e que considera a subjetividade 

humana para a produção de um novo conhecimento. Transdisciplinaridade indica o 

que está entre as disciplinas, além das disciplinas e através das disciplinas, com 

finalidade de compreender o mundo atual (NICOLESCU, 2005, p. 52-53). 

As mudanças profundas e complexas que atravessaram todos os estágios da 

vida humana motivaram o interesse em enquadrar o desenvolvimento das políticas 

educativas, no âmbito de medidas que promovam a relação dos indivíduos com os 

outros, consigo mesmo e com o meio em que habitam. Nesse contexto, surge a 

transdisciplinaridade, como um movimento coletivo com intuito de desenvolver novas 

abordagens que sejam capazes de diminuir a orientação redutora, que prevalece na 

cultura contemporânea (POMBO, 2005). 

Trata-se de uma nova epistemologia, que recoloca os problemas da 

humanidade ao nível social e global, bem como problemas de níveis particulares que 
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dizem respeito ao indivíduo. A abordagem transdisciplinar, ganha espaço como um 

movimento que almeja uma nova atitude diante do saber e do modo de ser. A 

modernidade como cenário, tem a necessidade indispensável de estabelecer pontes 

entre as disciplinas e, os vínculos com a diversidade de conhecimentos, contrariando, 

dessa maneira, o fenômeno da especialização (POMBO, 2005) e os eventos e 

processos redutores de racionalização seletiva (GÓMEZ, 2005). 

 Embora o nascimento do termo “transdisciplinaridade” seja relacionado a Jean 

Piaget (1896-1980), esta terminologia remonta ao astrofísico Erich Jantsch (1929-

1980), que pioneiramente definiu este conceito de maneira formal, em um artigo que 

se intitula de “Inter and transdisciplinary university: a systems approach to education 

and innovation”, publicado em março de 1970 no primeiro volume do jornal Policy 

Sciences, para chamar a atenção aos discursos referentes à educação (JANTSCH, 

1970). 

A partir de 1990, emergem as reflexões mais sistematizadas referentes à 

transdisciplinaridade. Essas reflexões têm contribuído para que a 

transdisciplinaridade venha conquistando espaço em diferentes áreas do 

conhecimento. A educação para a formação cidadã é um movimento de grandiosa 

relevância para o mundo contemporâneo. 

 No âmbito educativo, há uma articulação entre as disciplinas, de modo que o 

processo de ensino e aprendizagem se aproxime de situações reais do cotidiano. 

Nesse caso, a transdisciplinaridade é vista de maneira organizacional e dinâmica, 

capaz de organizar de maneira inovadora, as estruturas criadas nas universidades, o 

que de alguma maneira, contraria a disciplinaridade. 

A disciplinaridade é uma forma metodológica considerada estática e, não leva 

em consideração o caráter sistêmico das diversas problemáticas que vêm sendo 

enfrentadas nos processos existentes na sociedade tais como a política, a saúde 

pública, dentre outros. A transdisciplinaridade nesse caso, enfrentaria essas diversas 

problemáticas como sendo uma inovação, de maneira subjetiva no seu processo de 

realização e controle (JANTSCH, 1970, NICOLESCU, 2005, p. 53). 

É também nesse momento (anos 1970), que a transdisciplinaridade conquista 

o espaço discursivo de grandes organizações internacionais, como é o caso da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Essas 

instituições começaram a apoiar e a instaurar debates sobre a temática, chamando 
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atenção, exclusivamente, à necessidade de melhorar a ligação existente entre os 

conhecimentos e, ainda, as relações entre universidade e sociedade no contexto de 

crise epistemológica que acabaria por intervir no momento de crise política e social 

(GÓMEZ, 2005). 

 Assim, esses debates, de maneira progressiva, foram responsáveis por 

estruturar e estabelecer a transdisciplinaridade. Muito do que se conhece, deve-se ao 

trabalho realizado pelo físico teórico Basarab Nicolescu, presidente e fundador do 

Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires (fundado em 1987). 

Destaca-se ainda, o conjunto de artigos existentes nos três livros de leitura da 

Educação e Transdisciplinaridade (CETRANS, 2000, 2002, 2006), que expressam um 

dos produtos mais importantes do trabalho que foi desenvolvido pelos investigadores 

do Centro de Educação Transdisciplinar (CETRANS), no Brasil em 1998. 

Também vale ressaltar, a visibilidade e o crescente interesse desse modo de 

abordagem pela comunidade científica, devido a gama de enfoques e posições que 

assume em torno de questões que problematizam o futuro em diferentes âmbitos tais 

como o cultural e social, a ciência e a tecnologia, a economia e a política e, da 

constituição dos indivíduos e da humanidade. 

Deste modo, assume-se que existe uma urgente necessidade em se 

desenvolver novos conceitos, abordagens e métodos que possibilitem compreender 

a complexidade da realidade social e os problemas que vivenciamos para que haja 

um desenvolvimento sustentável (LAWRENCE E DESPRÉS, 2004). 

A transdisciplinaridade analisada por Lawrence e Després (2004), tende a 

apresentar variações de autor para autor e, não há possibilidade de um consenso 

generalizado sobre seu real significado. Contudo, há um conjunto de elementos 

comuns que podem ser claramente identificados e organizados: 

a)           A transdisciplinaridade abrange a complexidade da ciência e é contrária 

à fragmentação do conhecimento. O processo para a produção de conhecimento 

deve ser de natureza híbrida, não linear e reflexiva, onde a ideia de complexidade, de 

tal maneira, seria o principal eixo unificador da natureza híbrida. 

Assim, podemos citar os elementos teóricos da complexidade: 

Sistemas dinâmicos – abrange estruturas sistêmicas abertas, envolvendo 

partes relacionadas que compõem o todo. De certo modo, a complexidade pode ser 

compreendida pela sua característica não finalista; 
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Não-linearidade – Relaciona-se a propriedade de interconexões sistêmicas, 

capaz de associar-se a uma série de eventos que não a logística de efeitos dose e 

resposta específicas. 

Caos – De forma prática, caos tem sido relacionado aos acontecimentos das 

condições iniciais, somados a imprevisibilidade do sistema como um todo, compondo 

um sistema dinâmico formado por redes complexas.   

b) A transdisciplinaridade reconhece e dá valor aos diversos pontos de vista e 

aos diversificados interesses que atravessam os contextos locais, valorizando a 

construção negociada do conhecimento em relação a uma determinada temática ou 

contexto; 

c) A transdisciplinaridade não permanece inscrita de maneira disciplinar e 

assume que o conhecimento é resultado do processo intencional, desenvolvido na 

experiência intersubjetiva e, que visa à integração de várias modalidades de 

conhecimento, inclusive o conhecimento prático dos sujeitos. As noções tais como 

integração, inclusão, complexidade, tolerância, intersubjetividade, humildade, 

diversidade, pluralidade dentre outros, são então retomadas. 

 Publicações como as da obra dedicada ao tema Complexidade e 

Transdisciplinaridade em educação: teoria e prática docente, organizada por Morais 

e Nava (2010), relatam e trazem à luz da contemporaneidade a importância crescente 

que a temática aborda. Apesar dos significativos trabalhos já realizados, ainda existe 

uma carência de estudos que, de maneira mais sistemática, global e 

problematizadora assumam como principal questão, a construção da ideia de 

formações transdisciplinares. 

Cruz (2011) chama a atenção para a necessidade de se enfrentar uma 

transformação do conhecimento e dos processos educativos. Apesar de todas as 

contribuições, ainda não se tem um conjunto de estudos que traduz as formas e 

expressão e inserção da transdisciplinaridade nas pesquisas e no ensino. 

Há interesse em interrogar os limites da implantação da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TICs), como sendo uma área de formação 

transdisciplinar utilizando seu potencial em termos de mudança e inovação curricular, 

para instigar a visão nas diversas áreas do conhecimento. 

A integração das TICs, teve um grande avanço no que se diz respeito não 

apenas em analisar o seu papel na educação, reformando seus sistemas educativos, 

mas também, pelo grande aumento de pesquisas e estudos que se propõem em 
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analisar o nível do impacto que tal proposta tem na aprendizagem dos alunos (CRUZ, 

2011). 

 

3.6 ASPECTOS LÚDICOS DA APRENDIZAGEM AOJOGAR O RPG 

No campo da ciência se nota fundamentos, teorias e explicações ontológicas 

que influenciam a leitura e a compreensão dos aspectos epistemológicos e 

metodológicos nos vários campos ou áreas de conhecimento. Dessa forma, as 

opções metodológicas sempre pressupõem uma tomada de consciência ontológica e 

epistemológica, tendo sempre uma congruência relacional entre todas estas 

dimensões, exigindo assim dos educadores, clareza epistemológica e uma busca 

constante por pensar e agir fora das caixas disciplinares, ao trazer consigo a 

incerteza, buscando sempre o diálogo.  

Nesse contexto entram as atividades lúdicas e os jogos, pois através delas é 

possível experienciar não somente momentos de diálogo sobre um determinado 

aprendizado, como também é possível vivenciar essa experiência por inteiro, 

realmente se envolvendo no objeto de aprendizado. 

Luckesi (2000) em seu estudo discorre sobre as atividades lúdicas, 

descrevendo-as como aquelas que proporcionam uma experiência de plenitude, que 

permite nos envolvermos por inteiro e que exige flexibilidade e saúde física e mental. 

Para Santin (1994), são ações vividas e sentidas, através da fantasia, imaginação, ou 

até mesmo pelos sonhos que se articulam com materiais simbólicos. Assim, elas não 

são encontradas nos prazeres estereotipados, no que é oferecido já pronto, sem exigir 

qualquer esforço por parte do sujeito que as vivencia. 

Diante disso, como um exemplo de atividade lúdica tem-se os jogos e, no 

universo dos jogos uma pequena ramificação que vem de encontro a abordagem 

complexa e transdisciplinar, o RPG, ou seja, jogo de interpretação de papéis que 

permite explorar a ludicidade, principalmente através da relação e interação entre os 

participantes. 

Campos e colaboradores (2003) afirmam que 

por aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos, o jogo é uma 
importante estratégia para o ensino e a aprendizagem de 
conceitos abstratos e complexos, favorecendo a motivação 
interna, o raciocínio, a argumentação, a interação entre 
estudantes e entre professores/mediadores e 
estudantes/aprendentes. (Campos e cols., 2003, p. 35). 
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No entanto, muitos trabalhos envolvendo jogos tem avaliado a questão da 

motivação e da importância da afetividade no processo de ensino e aprendizagem 

(CRUZ, 2011), porém, pouco se explora a abordagem dada à aprendizagem como 

processo cognitivo.  

Para Junior e Noronha (2013, p. 2), temos três maneiras distintas de entender 

e interpretar os ambientes de ensino, sendo eles: formais, informais e não formais.  

Podemos ainda, compreender como formais os ambientes dentro de escolas e 

que envolvem o contexto escolar em si; informais como sendo os espaços sem a 

finalidade de ensino, como sendo teatros, jardins, espaços espontâneos de convívio 

entre outros; e por fim, os espaços não formais, como foi utilizado nesse trabalho. 

 Por meio do espaço não formal, foi possível desenvolver a pesquisa imersos 

na realidade de cada participante por meio da transdisciplinaridade, abordando 

cultura, crenças, costumes rotinas entre outros, existentes dentro da realidade de 

cada um dos envolvidos, mantendo ainda o cunho educacional e mudando 

concepções, fora do ambiente escolar e do contexto escolar em si. 

Essa construção coletiva, permitiu aos participantes e ao 

pesquisador/mediador a integração de diferentes visões e experiências de vida nos 

âmbitos sociais e culturais.  As trocas de saberes contribuíram de forma relevante 

para a aprendizagem mediada neste espaço não formal de ensino. Objetivou-se 

oportunizar aos participantes vivências inter-relacionais que potencializassem seus 

modos de vida e amplificassem as visões já instauradas a partir de suas experiências 

anteriores. 

Segundo Humberto Maturana (2001) a aprendizagem é um processo 

constitutivo e trata-se de reformulações da experiência que decorrem na efetuação 

da ontogenia individual na convivência com outros. Para Maturana aprender é 

“sempre um resultado da própria deriva de transformações na convivência; 

aprendemos com ou sem educação, aprendemos com ou sem ensino. E conforme for 

a convivência será o que aprendemos.” (Maturana et al., 2009, p. 23). Assim, os 

espaços não formais de ensino e educação configuram a possibilidade de uma prática 

educativa na qual permite que o indivíduo aprenda de uma forma mais interativa e 

transdisciplinar. Nesse sentido, a educação não formal, ou seja, fora do espaço 

escolar, possibilita ao mentor ampliar a visão sobre o tema estudado, porque leva as 

pessoas a uma análise e a reflexão sobre o tema, configurando a construção coletiva 

do saber sem esbarrar no currículo e estrutura formal escolar. 
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Os jogos como ferramenta pedagógica são potentes instrumentos pois 

permitem ao professor/mediador criar e gerir situações de aprendizagem dinâmicas, 

atrativas e diferenciadas, onde o indivíduo se coloca em constante autoavaliação 

sobre suas competências, habilidades, talentos e performance e, a possibilidade de 

construir o conhecimento através da interação com os outros. 

Os jogos proporcionam muitos aspectos positivos aos seus usuários. Dessa 

forma, podem ser explorados por professores/mediadores no processo de ensino e 

aprendizagem. Alves (2008, p. 226) afirma que a interação dos indivíduos com os 

jogos e com outros jogadores podem desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade, 

a atenção, a visão estratégica e melhora a capacidade de solucionar problemas. 

Estas características são essenciais para a solução de problemas reais que são 

encontrados na sociedade, desenvolvendo nos estudantes a capacidade de pensar 

nas resoluções de problemas sociais do cotidiano, reforçando assim a cidadania dos 

estudantes em relação a esses problemas. 

De acordo com Moran (2013, p.33): “os jogos estão mais presentes nesta 

geração, como atividades essenciais de aprendizagem. São jogos colaborativos, 

individuais, de estratégia, estimulantes e com etapas e habilidades bem definidas”. 

Nesse contexto, notamos como as características do RPG se enquadram nessa forma 

de aprendizado, proporcionando aos estudantes todas as capacidades citadas acima. 

Além de estimular a interação com o jogo e com os outros participantes gerando assim 

uma maior motivação por parte dos estudantes em aprender. De acordo com Moran 

(2015, p.31): “aprendemos mais e melhor quando encontramos significados para 

aquilo que percebemos, somos e desejamos”. Isto implica inserir o estudante no 

centro do processo de ensino e aprendizagem. 

Desse modo, a forma de aprendizado ao jogar o RPG foge ao modelo 

cartesiano de ensino, e incorpora a aprendizagem pelo modo enativista de ver a 

realidade, o sujeito perceptor pode agir e ser moldado pelos acontecimentos do meio 

ambiente, e a partir disso, buscar as soluções para os problemas.  (VARELA et al., 

1991, p. 227). 

 

3.7   JOGOS EDUCACIONAIS E A ENAÇÃO 

Os termos enação e enativismo utilizados por Varela em sua obra clássica 

intitulada “Mente Incorporada” surgem como uma crítica a abordagem cognitivista e 
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foram empregados para designar uma abordagem não representacionista, na qual 

a cognição é compreendida como ação incorporada, ou seja, intrinsecamente 

conectada à realização biológica de um organismo (JOHNSON, 2015; BAUM e 

KROEF, 2018). Para Varela, Thompson e Rosch (1992) o termo "ação" contido na 

palavra enação, age de modo a destacar os processos sensoriais e motores e assim, 

ação e percepção, já não serão mais capazes de serem separadas.  

De acordo com a abordagem enativa, a atividade cognitiva não se restringe 

apenas a uma capacidade cerebral, mas está encarnada no corpo ou, em outros 

termos, na estrutura do organismo. Nesse sentido, uma mudança na estrutura implica 

a modificação das formas de ser e de conhecer. As mudanças estruturais criam novos 

campos de sensibilidade que participarão de novos acoplamentos (VARELA, 2003). 

Todavia, a abordagem enativista pode também ser focada em dois pontos 

principais, sendo eles: 1) A percepção que é embasada em uma ação guiada; e 2) 

Onde as estruturas cognitivas passam a surgir de padrões sensório-motores 

repetitivos, que por sua vez, guiarão as ações por meio da percepção (BAUM, 2012; 

BAUM e KROEF, 2018). 

A proposta de Francisco Varela ao utilizar uma abordagem enativa, se esforça 

para ser um processo de compreensão secundário e distinto aos fatores cognitivos, 

que em meados de 1960 e 1970, se estabeleceu como hegemônico na área de 

estudos das ciências cognitivas. 

Desse modo, a palavra “cognição” é entendida como o ato de processar a 

informação. Nessa linha de pensamentos, a informação vai chegar até o organismo 

exposto e após, retorna para o meio através de respostas de cunho comportamental, 

embasados nas regras básicas de processamento. Dessa maneira, a mente opera 

de forma a manipular símbolos que representem um mundo que existe inerentes ao 

organismo. (VARELA, THOMPSON E ROSCH, 1992). 

Assim, o cognitivismo possui alguns pilares centrais: 1) Entender que o 

mundo é preexistente e que existe uma realidade objetiva capaz de ser capturada; 

e 2) Entendendo que o conhecimento ocorre através das representações do mundo 

objetivo. As palavras enação e enativo eram usados para descrever uma abordagem 

não representacionista, onde a cognição passa a ser entendida como ação 

incorporada, ou seja, passa a ser conectado à conquista de um organismo 

(VARELA, THOMPSON E ROSCH, 1992). 
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Pode-se ainda dizer, que cognição enativa diz respeito as maneiras com que 

um ator, professor, ou de maneira geral um guia, poderá ministrar as suas 

respectivas ações em cada situação especifica que lhe for necessário, pois as 

situações se modificam continuamente, sendo necessário a constante 

experimentação por parte de quem aprende, mas também, pela de quem ensina 

(VARELA, THOMPSON E ROSCH, 1992). 

Na abordagem enativa, qualquer sistema cognitivo, ou seja, oriundo da 

experimentação por diversos meios sensório-motores, possui a capacidade de 

despertar o interesse na ação, capaz de ser traduzido como a potência inerente do 

indivíduo que agora, despertou seu interesse, para tomar atitudes e ações diante 

uma situação problema ou que necessita de desenvolvimento e cuidados 

(MATURANA E VARELA, 1980). 

Por fim de acordo com Varela, Thompson e Rosch (1996), a enação seria o 

ato de despertar e emergir o interesse de um indivíduo para a atividade problema, 

ou que necessite ser debatida e explorada através da experimentação, do visual, do 

tato, do imaginar e fazer, o que se alinha com os pensamentos de Gee (2003), em 

que a grande diferença entre estes dois conceitos: está na integração da mecânica 

do jogo com o conteúdo. A aprendizagem baseada em jogos integra totalmente os 

dois, então o jogo é o conteúdo.  

Em contrapartida, a gamificação usa elementos do jogo como recompensa 

pela conclusão de etapas, ou conhecimentos adquiridos fornecendo um grande 

campo de suporte para a aprendizagem e engrandecimento contextual e conceitual, 

uma vez que o ato da gamificação proporciona as mais variadas experiências e 

experimentações simultaneamente, sendo elas, a interação com outros jogadores 

participantes, a curiosidade, o visual, o auditivo dentre outros estímulos que 

resultam na experimentação e após a ação, que quando guiada emerge o 

conhecimento. 

Na tentativa de integrar os diferentes conhecimentos sobre a temática 

obesidade e sobrepeso, essa pesquisa inclui participantes voluntários, cujo interesse 

e motivação foram incentivados a partir de suas habilidades para jogar. Um jogo de 

RPG foi a estratégia pedagógica utilizada para abordar e tratar a temática com os 

demais integrantes que compõem seu círculo social, de maneira transdisciplinar e 

preventiva. 
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Por se tratar de um jogo de RPG, os participantes de diferentes áreas sociais 

e profissões, foram integrados pelo pesquisador/docente/mediador para a imersão na 

temática. O RPG é um jogo que exige do indivíduo habilidades e competências que o 

capacitam a interpretar, vivenciar, imaginar e interagir com os participantes, não 

importando a divisão cartesiana do ensino (em disciplinas isoladas), mas sim, 

abordando a problemática em foco, de maneira social e transdisciplinar. 

O RPG fornece ao docente, uma forma de trabalho livre, capaz de abarcar 

diversas visões sobre a temática, de modo a promover reflexões, debate e 

aprendizado contextualizado acerca da complexidade do tema obesidade e 

sobrepeso. Então a obesidade, complexa por natureza, será explorada sob pontos de 

vista transversais e, entrecruzados abordando os aspectos sociais e político-

econômicos tais como fome, desigualdade, dentre outros, como também, aspectos 

biológicos, fisiológicos e de saúde, dentre outras possibilidades. 

Para que o RPG tenha eficiência no ensino, no ambiente não formal de ensino, 

torna-se necessário despertar o interesse dos envolvidos sobre o assunto. A 

obesidade na contemporaneidade é um tema de grande relevância, tanto no âmbito 

social quanto individual, especialmente entre jovens e adolescentes. 

 

4        PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O projeto foi desenvolvido sob a ótica da transdisciplinaridade, buscando 

estruturar o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento sobre a temática 

Obesidade e sobrepeso, por meio do desenvolvimento de um jogo de RPG. Os 

participantes foram voluntários de diferentes faixas etárias e variadas profissões, 

sendo cada participante residente na cidade de Guarapuava-PR. 

O jogo foi desenvolvido e a pesquisa planejada para intervenções na 

modalidade presencial que deveriam ocorrer em uma lan house, usualmente 

frequentada por jogadores de RPG. No entanto, em função da pandemia do 

coronavírus, o jogo e as intervenções ocorreram de modo remoto através da 

plataforma Google Meet. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e com pesquisador participante, uma 

modalidade em que os envolvidos na pesquisa, são também, coautores e coatores 

de todo o desenvolvimento e, portanto, um processo de investigação, educação e 
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ação, que constituindo-se como pesquisa educacional, que preza pela ação conjunta 

de pesquisadores e participantes (DEMO, 2000).  

Para Brandão (1984) não existe nenhum modelo portador de normas 

obrigatórias e únicas para se desenvolver a pesquisa participante, parte-se então do 

pressuposto em que, a pesquisa participante se torna um instrumento contido na ação 

popular, devendo o mediador estar sempre atento as necessidades e decisões da 

comunidade em que se almeja trabalhar, com a finalidade de disponibilizar 

instrumentos do seu saber. Uma atitude de relação entre pesquisador-pesquisado, 

entre o eu e o outro. 

De acordo com Cassandre e Godoi (2013) “a abordagem qualitativa enquanto 

forma de pesquisa, não se apresenta como uma proposta engessada, ela fornece 

espaços para que a imaginação e criatividade leve os pesquisadores a proporem 

trabalhos que explorem novas visões”. 

 Desse modo, determinado acontecimento pode ser interpretado de forma mais 

abrangente no contexto em que ele acontece e deve, desta forma, ser analisado de 

uma maneira integrada. Para que isso ocorra, o pesquisador vai a campo para 

entender o fenômeno em estudo a partir da visão das pessoas que nele estão 

envolvidas. Deve-se levar em consideração todos os pontos de vista importantes, que 

estão inseridos naquela dada realidade, Minayo, (1994) explica essa questão: 

A pesquisa qualitativa traz respostas a questões muito 
particulares, se preocupando, nas ciências sociais e humanas, 
com a realidade que não pode ser traduzida em números, ou 
seja, trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes. Estes aspectos estão em 
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 
de variáveis. (MYNAIO, 1994, p. 22). 

  

Na abordagem qualitativa, o pesquisador vai se aprofundar na compreensão 

dos fenômenos que está a estudar, ou seja, as ações dos indivíduos, os grupos ou 

organizações em seu ambiente ou contexto social, interpretando estes fenômenos a 

partir da perspectiva dos próprios sujeitos que fazem parte da situação, sem a 

necessidade de se preocupar com representatividade numérica, generalizações 

estatísticas e relações lineares de causa e efeito (MOREIRA E ROSA, 2013). 

 Desta maneira, uma pesquisa qualitativa tem três elementos fundamentais em 

um processo de investigação: a interação entre o objeto estudado e o pesquisador, 

que neste trabalho foi realizada por meio da interação pré-jogo e pós-jogo; o registro 
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de dados ou informações coletadas, aqui realizadas por meio de grupo de WhatsApp, 

diário de bordo, questionário pré-teste e pós-testes e opinário; a interpretação e ou 

explicação de quem realiza a pesquisa, exploradas através das comparações dos 

resultados de todas as atividades aplicadas no decorrer do trabalho de pesquisa. 

 Quanto aos participantes da pesquisa, ao realizar uma breve conversa a 

respeito da rotina dos participante, observou-se que um dos integrantes do grupo já 

possuía um contato mais próximo com a prática de RPG, onde segundo relatos, já 

havia participado de mesas de jogatina, dentre outras modalidades de jogos que 

envolviam a criatividade e, imersão de jogos como os que de cartas, tabuleiros dentre 

outros, sendo que os demais, eram  leigos no assunto ou apenas tinham ouvido falar 

a respeito do RPG de maneia superficial e pouco aprofundada. 

Antes da realização da pesquisa, o projeto foi submetido para aprovação do 

Comitê de Ética e Pesquisa, Plataforma Brasil, intitulado como: DO ROLE-PLAYING 

GAME – RPG AO ENSINO EM SAÚDE: Ampliando concepções através da 

transdisciplinaridade com foco no enfrentamento da obesidade e sobrepeso, CAAE: 

31067220.7.0000.0106, número do parecer: 4.075.783. 

A equipe encontrada para participar do projeto, conteve três jogadores 

voluntários, maiores de idade, com disponibilidade de horários e acesso à internet, 

onde juntamente com o pesquisador, formaram um grupo de quatro participantes. 

No decorrer dos encontros desenvolveram-se intervenções pré-jogo que 

consistiram na aplicação de um questionário para avaliar o conhecimento prévio dos 

participantes sobre o tema e, posteriormente, uma intervenção pedagógica 

ocasionando a interação de pesquisador para com os participantes, a fim de que, 

pudessem ter visões diferentes sobre o tema abordado, de modo que o conhecimento 

fosse construído coletivamente. 

Os ambientes para ensino e aprendizagem, podem ser os mais variados a 

depender do foco e objetivo de uma determinada abordagem, ainda mais, com o uso 

tecnológico capaz de mesmo a distância, criar ambientes virtuais de ensino ou como 

no caso deste trabalho, fazer o uso do RPG, utilizando cartas e demais formas de 

interpretar as situações, para se trabalhar o assunto foco, encurtando as distâncias 

via Google meet. 

A criação e o desenvolvimento de um jogo de RPG, abre caminhos e 

oportunidades capazes de proporcionar a comunicação e entrosamento entre o 

pesquisador ou mediador, com relação aos participantes. 
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 O RPG consiste em um jogo de Interpretação de Personagens, que envolve a 

criação de um espaço/tempo narrativo de forma colaborativa, de modo similar a uma 

brincadeira teatral e, que incentiva a criação de histórias em grupo, com total potencial 

para ampliar concepções de um determinado tema (RIYIS, 2004). 

Desde o final da década de 1990, o RPG tem sido o foco de pesquisas de 

diversos pesquisadores brasileiros como uma ferramenta educacional, pois trata-se 

de uma atividade que estimula e, ao mesmo tempo, envolve a cooperatividade dos 

participantes da pesquisa (RIYIS, 2004). 

O jogo conta com o auxílio de cartas ilustradas e com dados de seis faces, 

juntamente com um livro de regras e diretrizes para o andamento e desenvolvimento 

do RPG em caso de dúvidas, ambiguidades ou a crédito apenas de curiosidade. A 

lógica do RPG é a interpretação de personagens, se trata de um jogo cooperativo e 

inclusivo, sem restrições e limites para se desenvolver a criatividade e a jogabilidade, 

sendo necessário ir além da arte por vezes abstrata, ou até mesmo, se permitindo 

ficar imerso no mundo criado pelo RPG. 

Deste modo, o professor/mediador, no decorrer do desenvolvimento do jogo, 

pode aprofundar ou não determinadas temáticas a sua escolha, dependendo sempre, 

da interação dos participantes frente às situações do jogo. Essas situações muitas 

vezes oriundas das informações, dicas e desafios contidos nas cartas, mostrando aos 

jogadores novas situações que poderão ser pensadas em conjunto para entendê-las 

e superá-las, podendo assim, avançar no jogo. 

O RPG é capaz de gerar infinitas abordagens de acordo com quem guiará o 

jogo, bem como, infinitas formas de ajuda e, participação dos voluntários envolvidos, 

onde o professor/mediador, mestre de jogo, ou até mesmo o jogador, pode optar por 

esta modalidade de jogo para aplicar aos amigos, familiares e sociedade em geral, 

podendo desse modo, apenas modificar algumas regras e dinâmicas do jogo, para 

que a jogabilidade possa adequar-se ao público alvo elegido e, chegar ao ponto de 

ampliar as concepções já instauradas anteriormente em cada participante. 

No RPG o mediador pode formular as situações e regras para o seu jogo. Os 

participantes são ativos na criação das regras e seus novos conhecimentos se somam 

aos já existentes e pré-estabelecidos, o que permite infinitas possibilidades de 

abordar o  tema/ problema chave escolhido, aqui, o mediador da mesa pode tanto 

seguir seu próprio livro de regras, recomendações de cartas como material de apoio 

ao jogo, ou até mesmo, jogar os dados e, conforme o número sorteado nos dados 
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lançados, mudar a regra do jogo e sua dinâmica como bem entender e, julgar 

necessário conforme o desenvolvimento, interação e imersão do público alvo 

participante. 

Assim, para auxiliar os jogadores a avançarem, torna-se necessária a 

compreensão dos conceitos atrelados ao tema, sendo aqui, indispensável 

compreender o que esses participantes já trazem de conhecimentos prévios, para que 

assim, o mediador possa saber em qual ponto tomará partida em seu embasamento 

teórico pré-jogo, para que somente após tal abordagem e debate, os participantes 

possam fazer as melhores escolhas dentro do jogo assim que chegarem no momento 

de jogá-lo.  

Assim, de maneira lúdica, o participante da pesquisa e do jogo, enfrentará a 

temática escolhida e, ao mesmo tempo, efetuará seu entrosamento social e cultural 

com os demais participantes ali envolvidos, e até mesmo de maneira inconsciente e 

descontraída, ter a oportunidade e capacidade de amplificar as preconcepções 

trazidas de suas vivências anteriores.  

Para obtenção dos dados, foram realizados comparativos entre o questionário 

aplicado aos participantes em forma de um único grande grupo no pré-teste, com o 

mesmo questionário aplicado após as intervenções no pós-teste, que foram 

respondidos pelos participantes na forma de grupo e, organizados em forma de mapa 

conceitual contendo a explicação explorada de forma textual, levando a entender, o 

que os gatilhos de memória do mapa conceitual influenciam no pensamento e 

organização do assunto, assim, as perguntas contidas no questionário apenas 

serviram de norte para elaboração do mapa conceitual, e texto dissertativo explicativo. 

 Por fim, foram aplicados individualmente aos participantes um opinário, 

essencial para obtermos um retorno dos envolvidos com a finalidade de compreender 

pontos relevantes ou não da pesquisa, colhendo assim, as opiniões satisfatórias e 

insatisfatórias dos participantes (MINAYO, 2002). 

As conversas e dados anotados e coletados via grupo de WhatsApp, 

gravações de aulas por meio do Google meet, serviram de diário de bordo, utilizado 

também, como meio tecnológico para divulgação das intervenções elaboradas pelo 

pesquisador, a fim de encurtar distâncias entre os participantes da pesquisa e servir 

de intervenção pré-jogo. Portanto é de suma importância dar ao diário uma utilização 

direta, pois se trata de um metatexto, o que de maneira inicial pode mostrar-se 
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caótico, porém, com o decorrer da pesquisa, se mostrou reflexivo, podendo ser 

comparado a um pano de fundo meditativo (SANTOS, 2001). 

Portanto, o diário de bordo foi utilizado como instrumento de análise do 

pesquisador, permitindo registrar as narrativas de todos os acontecimentos, bem 

como datas, horários, atividades, interações, dentre outros comentários essenciais 

para discutir os resultados e dados levantados na pesquisa, auxiliando na montagem 

de comparativos, como o caso das tabelas (SANTOS, 2001).  

 

4.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

O projeto foi desenvolvido de forma remota em ambiente não formal de ensino, 

utilizando-se de chamadas de vídeo devido ao atual cenário epidêmico corona vírus, 

sendo o trabalho a partir de então, desenvolvido por meio da plataforma Google Meet, 

conhecida e muito utilizada por seu fácil acesso, estabilidade e qualidade. Os 

participantes foram voluntários maiores de idade, que exercem diferentes profissões 

na sociedade. O intuito é levar o conhecimento desenvolvido no âmbito acadêmico, 

para o campo social, sendo o participante 1: estudante de nutrição, o participante 2: 

comerciante e, o participante 3: fisioterapeuta. 

Algumas das intervenções pré-jogo ocorreram por meio de um grupo do 

WhatsApp, onde foram postados os avisos necessários contendo datas e horários de 

encontros virtuais, recados importantes para o andamento da pesquisa e, conversas 

essenciais para o entendimento da problemática em foco, aqui elencada como a 

obesidade e sobrepeso, o que não deixou de constituir o início de uma intervenção 

pré-jogo. 

A intervenção teórica pré-jogo possibilitou o uso das tecnologias no ensino e, 

promoveu a abertura para as videoconferências, conversações, troca de experiências 

e da prática do RPG, com espaço para o desenvolvimento da jogatina, conversações 

e ampliação das concepções até então carregada pelos integrantes. 

O projeto foi realizado em etapas, sendo que a primeira, ocorreu de fevereiro 

a outubro de 2019 e consistiu no rastreio e análise em base de dados tais como, 

Google acadêmico, bancos de teses e dissertações dentre outros periódicos e bases 

informais, necessárias para o levantamento bibliográfico, aporte e embasamento 

teórico para que o projeto pudesse ser desenvolvido, com a finalidade de validar 

estratégias e formas mais interativas e aplicáveis aos participantes.  
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Ocorreu o desenvolvimento de uma intervenção pré-jogo, importante para a 

compreensão da proposta transdisciplinar em que as diversas áreas do saber tais 

como: social, cultural, religiosa, política, acadêmica dentre outras, se comunicam, 

além de trazer a luz da transdisciplinaridade o uso e as qualidades do RPG. 

Com intuito de fornecer uma visão diversificada sobre a obesidade aos 

participantes da pesquisa, o presente trabalho ressaltou a importância da temática e, 

maneiras alternativas à disciplinar, afinal, a abordagem disciplinar vinculada apenas 

aos ambientes formais de ensino, amplamente enraizados na contemporaneidade 

mostra-se insatisfatória, aqui de maneira transdisciplinar fez-se o uso do lúdico e da 

tecnologia para se alcançar o objetivo esperado (MOREIRA E ROSA, 2013). 

Sendo assim, foram aplicadas aos participantes da pesquisa, uma abordagem 

não tradicional, para ir além de conteúdos decorados, e assim, trabalhar o conteúdo 

de uma maneira a agregar conhecimentos para despertar nos indivíduos, o 

pensamento crítico perante a sociedade.  A abordagem transdisciplinar da temática 

incluiu aspectos políticos, culturais, religiosos e socioambientais.  Assim, os 

conteúdos perpassaram as formas de mídias, as grandes corporações e os demais 

meios responsáveis por influenciar grande parte do que se deseja consumir, ou, 

daquilo que é consumido. 

Foram desenvolvidos um total de três encontros virtuais com duração variável 

entre 50 a 80 minutos cada encontro. Vinculado aos encontros, foram realizados 

debates por meio do grupo do WhatsApp, levantando questionamento e formas 

distintas de pensamentos referentes ao tema. 

O primeiro momento, ocorreu para o preenchimento de dados e 

esclarecimentos acerca dos objetivos e procedimentos da pesquisa a ser 

desenvolvida, utilizando-se do produto educacional RPG.  

Em alguns momentos do primeiro e, durante o segundo encontro foram 

elencados pontos importantes referentes ao RPG, obesidade e sobrepeso e, também 

aos hábitos culturais, alimentares que ao se somarem a multifatoriedade da 

obesidade, ocasionam grandes prejuízos a saúde corporal e mental do indivíduo, 

assim, uma linha de debates e aprendizagens se desenvolveu nos encontros, onde 

pode-se debater a origem do RPG, quais as distintas maneiras que existem até então 

para se interpretar e jogar tal modalidade. 

 A finalidade, foi a de que os participantes entendessem qual seria o modo e 

jogabilidade do RPG que utilizaríamos e, o porquê escolhemos esta modalidade e 
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não outra distinta, isso devido a sua facilidade de jogatina, por ser de fácil intervenção 

e de fácil manuseio, para que se possa guiar os ensinamento do jogo conforme a 

necessidade e carência dos participantes, mas que também, soubessem quais outras 

maneiras distintas a qual utilizamos ainda existem, sendo a eles apresentados várias 

outras maneiras de se jogar e ampliar concepções com o RPG. 

Na última interação virtual com o grupo de participantes ocorreu a aplicação do 

jogo, sendo que abaixo, estão descritas as atividades da intervenção pré-jogo 

realizadas por meio de videoconferência via Google Meet da plataforma Google e, 

também pelo aplicativo whatsapp, sendo elas: 

Interação de Aprendizagem 1: Destinou-se a apresentação do projeto de 

pesquisa e coleta de assinaturas nos Termos de Consentimento Livres e Esclarecidos 

(TCLEs) e, autorização para o uso de imagens. Nesta interação, foi realizado o 

diálogo com os participantes, com finalidade de esclarecer possíveis dúvidas. 

No decorrer deste encontro, foram explorados a relevância da temática, os 

objetivos almejados pela pesquisa e, em seguida, aplicado o questionário 

correspondente ao pré-teste (idêntico ao pós-teste e descritos no ítem 4.1.1.), 

contendo cinco perguntas na forma de tópicos de relevância para o projeto, no qual 

embasados nos cinco tópicos solicitados, os participante em forma de um único 

grupo, puderam construir livremente um mapa conceitual e, explica-lo na forma de um 

texto dissertativo explicativo. 

Os participantes formaram um único grupo para responder às questões do pré-

teste e pós-teste respondido na forma de mapa conceitual, uma atividade capaz de 

promover a interação entre os envolvidos, exigindo deles a conversação de debate 

para a elaboração do mesmo. 

No verso da folha do pré-teste e pós-teste contendo o mapa conceitual por eles 

construído, o grupo realizou uma descrição explicativa conjunta (texto dissertativo 

explicativo), que se refere ao mapa conceitual elaborado pela equipe, sendo este 

analisado posteriormente e, comparado ao do pós-teste, aplicado ao fim da pesquisa, 

isso para facilitar ao leitor, a interpretação dos itens por eles elencados como 

fundamentais a indispensáveis, conforme ilustrado pela figura 1. 
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Figura 1: Interação de aprendizagem 1. 

 

Fonte: Autor, (2021) 

Interação de Aprendizagem 2: Neste momento foi realizado o diagnóstico do 

conhecimento prévio, obtido por meio da narração de suas crenças e saberes 

culturais, sendo debatida a resposta em forma de mapa conceitual do pré-teste por 

eles criado, e também de seu texto narrativo explicativo. Esse diagnóstico teve 

utilidade e importância para que abordássemos a estrutura e funcionalidade de um 

mapa conceitual, que serviu de organizador prévio. 

Foram também, avaliadas quais as vantagens desse organizador gráfico para 

estruturar o conhecimento. Para facilitar, foi utilizada a plataforma Coggle, que auxilia 

a montagem virtual de mapas conceituais como o uso da tecnologia.  Esta intervenção 

foi realizada por meio da Google Meet, contida na própria plataforma Google, em 

forma de videoconferência com os participantes, com a data a horário estabelecidas 

por meio do grupo de WhatsApp, buscando sempre dias e horários bons e adequados 

a todos, uma vez que cada participante possuía uma rotina diferente, conforme 

ilustrado pela figura 2. 
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Figura 2: Interação de aprendizagem 2. 

 

Fonte: Autor, (2021) 

 

Interação de Aprendizagem 3: Videoconferência referente a bioquímica 

alimentar, ressaltando a fisiologia e demandas alimentares necessárias ao 

organismo, bem como, a morfologia e anatomia do sistema digestório. 

Contextualizou-se a alimentação aos hábitos culturais, sociais e familiares que levam 

ao favorecimento de hábitos sedentários, sendo estes, proporcionadores e 

facilitadores do desenvolvimento do sobrepeso e obesidade nos indivíduos, 

independendo da idade, conforme ilustrado pela figura 3. 
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Figura 3: Interação de aprendizagem 3. 

 

Fonte: Autor, (2021) 

 

Interação de Aprendizagem 4: Videoconferência, onde foram abordados o 

histórico dos hábitos alimentares associados a organização e desenvolvimento social 

e cultural da humanidade, desde a pré-história até o período contemporâneo que 

conhecemos hoje, então aqui, foram elencados momentos pontuais da evolução, 

onde houveram mudanças na forma de viver, alimentar-se, vestir-se e sobreviver, até 

chegarmos ao modelo social, cultural e alimentar que conhecemos até então, 

conforme ilustrado pela figura 4. 

 

Figura 4: Interação de aprendizagem 4. 

 

Fonte: Autor, (2021) 
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Interação de Aprendizagem 5: Videoconferência referente às diversas 

modalidades de RPG, enfatizando o modelo utilizado neste trabalho, mas também 

exemplificada e explicadas distintas outras maneiras de se trabalhar com esta 

ferramenta. Foram elencadas as diferenças com relação ao Board game (jogos que 

envolvem e/ou se utilizam de tabuleiros para serem jogados), com ênfase sobre a 

importância de se usar o RPG como aliado para explorar o tema Obesidade e 

sobrepeso, assim como a possibilidade de trabalhar quaisquer outras temáticas 

fazendo uso dessa ferramenta, capaz de criar, explorar, divertir e ampliar concepções, 

independentemente da idade ou assunto foco adotado, conforme ilustrado pela figura 

5. 

Figura 5: Interação de aprendizagem 5 

. 

Fonte: Autor, (2021) 

 

Interação de Aprendizagem 6: Esta intervenção pré-jogo foi necessária para o 

esclarecimento das regras e funcionamento do RPG Bellator, produto desta pesquisa. 

Aqui foram exploradas as cartas, quais eram as diferenças entre uma carta ou outra, 

foram feitas a leitura do livro de regras com todos, para que se houvessem dúvidas, 

estas já pudessem ser respondidas, e por fim, feito um jogo piloto, como um teste, 

analisando a fluidez das rodadas, a interação, para que ninguém sentisse oprimido 

(a), envergonhado (a) e, assim pudesse aproveitar o máximo possível, conforme 

ilustrado pela figura 6. 
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Figura 6: Interação de aprendizagem 6. 

 

Fonte: Autor, (2021) 

 

Interação de Aprendizagem 7: Encontro por meio de videoconferência, para 

jogar RPG, produto desta pesquisa e, ao final houve a aplicação de um opinário 

contendo quatro alternativas. O participante opta por:  ( ) satisfatório  ( ) aceitável   ( ) 

insatisfatório  ( ) indiferente, com a finalidade de entender o quão relevante foi a 

experiência para os envolvidos.  

Por fim, foi realizada a aplicação de um pós-teste, contendo cinco questões 

idênticas ao pré-teste, que foram comparadas ao final do projeto analisando se 

houveram amplificações das concepções ou visões sobre a temática e forma de 

abordagem entre os participantes. Para essa etapa final ser concluída com êxito, os 

participantes formaram um único grupo, com a finalidade de desenvolver um mapa 

de conceitos, que de certo modo respondesse ao máximo as perguntas elaboradas 

no pós-teste, abordando palavras chave que julgaram essenciais e indispensáveis e 

por fim, desenvolver um texto dissertativo explicativo, mostrando ao leitor do texto, o 

que os levou a desenvolver o mapa conceitual de tal maneira e não de outras várias 

maneiras distintas, mostrando de maneira mais clara e objetiva, quais ampliações 

conceituais foram incrementadas aos seus entendimentos referentes a temática 

abordada no processo, conforme ilustrado pela figura 7. 
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Figura 7: Interação de aprendizagem 7. 

 

Fonte: Autor, (2021) 

 

 

4.1.1 PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE 

Antes de dar início às intervenções pedagógicas pré-jogo e ao jogo 

propriamente dito, foram aplicados aos participantes envolvidos na pesquisa o 

questionário pré-teste. O pré-teste teve como finalidade, identificar as concepções 

prévias trazidas dos meios culturais, religiosos, empíricos dentre outros dos 

envolvidos. Ao final do projeto, foi aplicado aos participantes o pós-teste (idêntico ao 

pré-teste para permitir comparação), depois de finalizada toda a intervenção e jogo, 

com intuito de avaliar, se houve evolução conceitual e/ou amplificação das 

concepções, tanto referentes a obesidade e sobrepeso, quanto também ao uso do 

RPG, como uma ferramenta capaz de ser abordada com cunho transdisciplinar 

referente a uma temática foco. 

Os questionários pré-teste e pós-teste, continham cinco questões norteadoras 

observadas pelos participantes da pesquisa que, formaram um único grupo para que 

pudessem representar as respostas de tais questões na forma de um mapa conceitual 

e, um texto descritivo narrativo sobre o percurso lógico que levou o grupo a formular 

o mapa conceitual de tal maneira e, não de outra forma distinta, facilitando o debate 

e analise dos resultados. 

Questões norteadoras contidas no pré-teste e pós-teste: 
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1- Exemplifique seu entendimento sobre o sobrepeso? 

2- Exemplifique seu entendimento sobre a obesidade? 

3- Qual a importância de se conhecer a obesidade para a prática educativa, social, 

familiar e todo âmbito político-social? 

4- Descreva seu entendimento do que é a multifatoriedade da obesidade, explicando 

os fatores que lembrar ou julgar necessário. 

5- Como que o RPG (Role-Playing Game), contribuiu para o ensino da temática? 

Explicitar os motivos. 

  

4.1.2 OPINÁRIO 

O opinário foi aplicado no final da última interação, logo após o término da 

jogatina do RPG e, foi respondido individualmente por cada participante da pesquisa. 

O intuito do opinário foi o de obter de cada participante, a percepção sobre a 

aplicabilidade, eficiência e satisfatoriedade da intervenção realizada. 

Os respondentes puderam assinalar em cada uma das questões um dos 

seguintes itens, de acordo com suas conclusões finais: ( ) satisfatório ( ) aceitável ( ) 

insatisfatório ( ) indiferente.  

  

1- Qual sua percepção sobre o uso do RPG (Role-Playing Game), para debates 

sociais e trabalhos de temas importantes para os indivíduos que compõem a 

sociedade: 

(  ) satisfatório  (  ) aceitável  (  ) insatisfatório  (  ) indiferente  

 

2- Com relação a arte apresentada pelas cartas, andamento das videoconferências 

pré-jogo e, desempenho do RPG bem como sua história e entrosamento, você 

classificaria como: 

(  ) satisfatório  (  ) aceitável  (  ) insatisfatório  (  ) indiferente. 

  

3- As tecnologias e práticas abordadas e apresentadas por este trabalho, tornam a 

prática, debate e entendimento mais facilitado e interessante sobre o tema a um nível: 

(  ) satisfatório  (  ) aceitável  (  ) insatisfatório  (  ) indiferente  

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/rpg.htm
https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/rpg.htm
https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/rpg.htm
https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/rpg.htm
https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/rpg.htm
https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/rpg.htm
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4.1.3 O JOGO 

O jogo recebeu o nome de Bellator e pode ser jogado por no máximo dez 

pessoas. A tradução do termo Bellator do latim para a língua portuguesa refere-se ao 

grupo de guerreiros e guerreiras pertencentes aos períodos medievais. Esse nome 

foi escolhido devido à similaridade com os participantes (incluindo o 

pesquisador/mediador), aos guerreiros medievais, já que enfrentam lutas diárias para 

tornarem-se indivíduos críticos e pensantes, essenciais para a sociedade 

contemporânea. 

Por se tratar de um jogo de RPG, o jogo conta com o auxílio de dados contendo 

seis lados (D6) e, cartas que atuarão como suporte para a interpretação dos 

personagens, ato esse, essencial para o desenvolvimento do RPG. 

O jogo é composto de 200 cartas. Este total passa a ser dividido em dois 

grandes maços de cartas chamados de decks. Um deles corresponde aos Monstros 

Epidêmicos, contendo 120 cartas e outro, chamado de Riquezas contendo 80 cartas, 

ilustradas e informativas para ambos os decks. Algumas cartas terão valores 

específicos destacados em suas descrições, chamadas de ouro. 

Assim, o jogador participante terá a liberdade de a qualquer momento do jogo, 

vender a quantidade de cartas que for do seu interesse e, ao somar mil peças de 

ouros de valor em cartas vendidas, poderá subir um nível. As cartas vendidas em 

troca de ouro deverão estar nas mãos do jogador. 

Caso o valor de mil ouros não for atingido, o jogador perderá esse valor, ou 

seja, no ato da venda de suas cartas os valores devem ser exatos, como por exemplo: 

mil peças de ouros equivalem a um nível, dois mil ouros vendidos equivalem a dois 

níveis e, assim por diante, não sendo possível acumular valores não exatos, para que 

se somem na próxima venda. 

O primeiro deck de Monstros Epidêmicos, contém algumas subdivisões que 

serão conhecidas como chefões ou monstros. Esses chefões são problemas oriundos 

da obesidade e sobrepeso, bem como, fatores que levam ao desenvolvimento da 

obesidade. Na dinâmica do jogo, estes chefões ou monstros, serão vistos como 

monstros causadores da obesidade, totalizando 40 cartas. 

Os chefões deverão ser enfrentados pelos participantes da pesquisa, pois são 

eles que desenvolvem o nível do jogador para que atinja a vitória, chegando ao nível 

7. São eles também, que fornecem riquezas após enfrentados. Cada chefão 
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derrotado fornecerá nível e riquezas nas quantidades descritas e indicadas pela carta 

em questão. 

Os guerreiros (jogadores participantes da pesquisa), poderão receber ajuda de 

seus colegas ou não, a fim de facilitar o enfrentamento do monstro, ou, aumentar a 

dificuldade da batalha, dependendo das cartas que o jogador tem em mãos e, das 

instruções nelas contidas. Ao fornecer ajuda, poderão negociar para dividir as 

riquezas oferecidas pelo monstro. Porém, ao receber ajuda, jogador algum subirá de 

nível, mesmo derrotando o monstro. 

Assim, logo no momento da compra de uma carta deste deck, caso o 

comprador encontre um monstro deverá enfrentá-lo com ou sem ajuda, ou então, se 

não puder enfrentá-lo, tentará fugir deste monstro. Para que seja efetuada a fuga com 

sucesso, o participante deverá lançar o D6. Se conseguir tirar a face dois, quatro ou 

seis (faces pares do dado), o monstro automaticamente vai embora, sem a 

necessidade de ser derrotado, porém não deixará riqueza alguma e o jogador não 

subirá seu nível. 

No deck de cartas Monstros Epidêmicos, haverá os encantamentos. Este 

recurso são cartas capazes de auxiliar ou dificultar a jogada da pessoa que a recebe, 

seja de seus colegas de mesa, ou daquele que a tenha comprado no momento de 

compra do deck. A compra das cartas no deck se dará no início da rodada e seguirá 

o sentido horário. 

Quando o comprador for contemplado com um encantamento no deck 

Monstros Epidêmicos, ele estará automaticamente encantado por ele e, sofrerá todos 

os seus malefícios, ou benefícios. Todavia, caso o comprador obtenha uma carta 

monstro, ele deverá enfrentá-lo ou fugir. Se em sua decisão, resolver enfrentar o 

monstro, os colegas de mesa terão a oportunidade de usar encantamentos das cartas 

em suas mãos, para aumentar a dificuldade, tornando o monstro ainda mais forte, ou 

adicionar mais monstros à batalha, ou ainda, ajudar a enfrentar o monstro em troca 

de tesouros ou apenas para auxiliar um colega que esteja necessitando. 

Caso o jogador que estiver enfrentando o monstro receber ajuda, tanto quem 

está recebendo a ajuda quanto quem está ajudando, pode negociar o valor da ajuda 

recebida. Cada monstro enfrentado fornecerá bonificações, em tesouros e níveis 

avançados, podendo então, os jogadores, negociar como será a divisão de tesouros 

apenas. 
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Por fim, têm-se as classes e raças (descritas em: criação de personagem). O 

total de quatro classes com cinco cópias de cartas de cada uma delas (guerreiro, 

mago, ladrão e clérigo) e, quatro raças com cinco cópias de cartas de cada uma delas 

(humano, elfo, anão, mestiço e metadílio). 

No deck de Riquezas, estarão os tesouros, que totalizaram 80 cartas. Os 

tesouros servirão de recompensa para aqueles guerreiros que poderão enfrentar e 

vencer um chefão monstro. Cada chefão monstro possui um nível e uma quantia 

específica de tesouros que guarda consigo. O tesouro herdado por aquele que o 

derrotar, poderá ser dividido entre aqueles que se ajudarem com a finalidade de 

enfrentá-lo. 

A estruturação do jogo de RPG acima descrita, pode ser observada conforme 

esquema mostrado na Figura 8: 



58 
 

Figura 8: Estrutura do jogo de RPG Bellator. 

 

Fonte: Autor, (2020) 

O jogo foi distribuído individualmente na residência de cada um dos 

participantes na forma de kits físicos que, continham todos os elementos elencados 

na figura acima, tais como cartas, dados e manual e, para se jogar o jogo cada 

participante da pesquisa utilizou a câmera do seu computador voltada para a mesa 

de jogo, possibilitando virtualmente que todos visualizassem as cartas que 

compunham a mesa de jogo daquele participante. 

Assim, exploraram-se carta por carta, tirando dúvidas e guiando as 

interpretações necessárias para o conhecimento em saúde, fornecendo aporte 

necessário para que os próprios participantes ampliassem suas visões e passassem 
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a analisar mais profundamente não apenas os textos instrutivos contidos em cada 

carta, mas que também notassem que cada carta possui uma arte exclusiva e 

especifica, passiva das mais variadas interpretações, e discussões construtivas. 

Considera-se que essas discussões foram indispensáveis a transdisciplinaridade e 

ampliações de concepções, uma vez que as artes abordavam questões sociais, 

políticas, financeiras, psicológicas dentre outras demais multifatoriedades. 

  

4.1.4 PREPARAÇÃO DOS JOGADORES 

De início, devem-se separar os decks de riqueza que são aquelas cartas que 

possuem um tesouro no verso. As cartas de monstros epidêmicos são as demais 

cartas, porém, com um grande ponto de interrogação no verso. 

Depois de separados os dois decks, as cartas devem ser bem embaralhadas 

e, em seguida distribuídas quatro cartas de cada deck para cada um dos participantes 

da mesa de jogo. Ao final da distribuição de cartas, cada jogador deverá ter em mãos 

oito cartas, quatro do deck de riquezas e quatro cartas do deck de monstros 

epidêmicos. 

Cada participante contará também com auxílio de um dado de seis faces (D6), 

que auxiliará nas contagens de níveis quando estes avançarem no jogo, depois de 

derrotarem os chefões. Também terão um contador de duas casas capaz de marcar 

o resultado da soma do nível do jogador, com as vestimentas e equipamentos 

utilizados por ele no momento da batalha (sendo estes últimos fornecidos e 

informados de acordo com a descrição de cada carta. As normas ditadas pelas 

descrições das cartas deverão ser seguidas para saber quantos pontos de níveis e 

forças cada carta oferece. 

  

4.1.5 INÍCIO E FIM DE JOGO 

Para dar início ao jogo, todos os participantes devem lançar seus dados. 

Aquele que tirar o maior número dará início à rodada e, em casos de empate, deve-

se realizar uma seleção entre os maiores números, até que apenas uma pessoa se 

mantenha com maior número nos dados e possa dar início à rodada. 

A mesa de jogo seguirá o sentido horário e o primeiro integrante que passar do 

nível seis ao nível sete, ganhará a partida. Porém, para chegar ao nível sete (último 

nível) a única maneira é enfrentar e vencer os chefões. Não será permitido vender 
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cartas para somar mil tesouros para subir um nível ou, usar de encantamentos nesta 

etapa. 

Iniciada a partida, devem-se manter duas pilhas para os descartes das cartas 

já utilizadas. Esta pilha de descarte deve ficar com as cartas reveladas e, em 

momento algum do jogo, poderá ser vasculhada e olhada por nenhum jogador, exceto 

se alguma outra carta mágica permitir quebrar esta regra. 

Em casos de um deck de compras acabar e o jogo não ter chego ao fim, basta 

embaralhar a pilha de descarte correspondente ao deck que chegou ao fim e formar 

uma nova pilha de compras. Em caso de todas as pilhas e decks se esgotarem, o 

vencedor será o de maior nível até o momento. 

As cartas que permanecerem na mão e não forem utilizadas para equipar seu 

personagem, não serão consideradas cartas “em jogo”. Portanto, não sofrerão as 

penalidades de um possível encantamento. Para evitar o acúmulo de cartas nas 

mãos, ao término do turno do jogador, ele deverá estar com no máximo cinco cartas 

nas mãos. Caso possua mais cartas, deverá colocá-las na mesa de jogo (chamado 

de equipar), ou então vendê-las, a fim de obter peças de ouro. 

 O alvo é ter 1000 peças de ouro para subir um nível, ou ainda, doar estas 

cartas e excesso para o jogador de menor nível na mesa.  Caso dois ou mais 

jogadores possuam o menor nível igual ocasionando um empate, o doador das cartas 

poderá então, escolher se as divide entre os níveis baixos, ou então, doa todas as 

cartas para apenas um dos integrantes. Em caso de ser o próprio jogador, o integrante 

possuidor do menor nível, deverá colocar estas cartas nas pilhas de descartes 

correspondentes. 

Vencerá o jogo, aquele jogador guerreiro que primeiro chegar ao nível sete. 

Porém, o nível sete poderá apenas ser alcançado enfrentando monstros, ou seja, o 

jogador portador de nível seis, não poderá usar cartas de encantamento que permita 

burlar as regras para ganhar e, também não poderá vender peças de ouro para subir 

nível. Nesse caso, para atingir a vitória deverá enfrentar um monstro e vencê-lo, para 

somente então, garantir sua vitória. 

  

4.1.6 CRIAÇÃO DO PERSONAGEM 

Todos os jogadores iniciam o jogo no nível um. Nesse nível todos serão 

considerados humanos e, ainda não portam nenhuma classe ou raça em específico. 
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Cada jogador guerreiro é basicamente um resumo de armas, itens mágicos e 

armaduras, contendo três características: Raça, Classe e Nível. Quanto às 

características de cada classe: 

Mago: Quando for necessário lançar os dados na tentativa de fuga de um 

monstro, o mago poderá descartar até três cartas, sendo que cada carta descartada, 

somará ao resultado da face do dado +1, ou seja, se nos dados a face sorteada tenha 

sido três, ao descartar mais três cartas, o mago tem a somatória de seis, ou seja, 

realizará a fuga com sucesso. 

Ladrão: Ao descartar uma carta, o ladrão pode tentar roubar uma carta item de 

um de seus colegas de mesa. Ao descartar sua carta, deverá lançar o dado D6, sendo 

que para ter sucesso em seu roubo, as faces sorteadas deverão obrigatoriamente ser 

quatro ou mais. Caso não logre êxito, além de perder sua carta descartada, perderá 

um nível. Se, por acaso, o jogador já estiver no nível um, não perderá nível, pois não 

existem níveis abaixo do nível um. 

Guerreiro: Têm a incrível habilidade de vencer monstros, mesmo em casos de 

empate. A força de um guerreiro é ditada pelo somatório dos pontos dos seus itens 

em mesa e por seu nível. Por exemplo: o jogador está enfrentando um monstro de 

nível 10; o jogador é um guerreiro de nível cinco, porém, seus itens na mesa de jogo 

lhe conferem mais cinco pontos, totalizando uma força de 10 pontos. Neste caso, ele 

vencerá a batalha mesmo tendo ocorrido empate, entre sua força e a do monstro, pois 

ele é um guerreiro. 

Clérigo: Quando entrar em um combate com um monstro, o clérigo poderá 

descartar até três cartas, sendo que cada carta descartada dará a ele, um bônus de 

força +3 para aquele combate. Depois de finalizado o combate, a força voltará ao 

normal, não permanecendo os bônus somados até o fim do jogo. 

Quanto às características de cada raça haverá: 

Metadílio: Possui a habilidade de uma vez por turno, poder vender um item 

pelo dobro do seu preço, sendo que os demais itens permanecem com o mesmo 

valor. Pode também, caso falhe na primeira tentativa de fuga, descartar uma carta da 

mão e ainda pode tentar fugir novamente, tendo mais uma chance de lançar os dados. 

Elfo: Habilidoso em ganhar um nível para cada monstro que ajudar um colega 

a enfrentar e ganhar desse monstro. 

Anão: O jogador que o possuir, poderá ao invés de cinco cartas na mão, 

carregar até seis cartas. 
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Humano: Não possui habilidades, trata-se da raça inicial do jogo, até que o 

jogador adicione outras raças ao seu jogo como: Metadílio, Elfo ou Anão. 

Sendo assim, ao analisar as oito cartas recebidas na mão inicial, o jogador 

deve ater-se ao caso de possuir alguma carta de raça ou classe que possa baixar na 

mesa, ou até mesmo algum tipo de item capaz de ser equipado naquele momento, 

para somar com seu nível inicial que será um, formando sua força de batalha para 

enfrentar monstros. 

Cada item colocado na mesa do personagem possui alguma habilidade ou 

pontuação que quando somada ao nível que o jogador se encontra, indicará o poder 

final de combate. Esse nível será utilizado para enfrentar os monstros. 

Quando necessário, uma carta baixada na mesa, não poderá voltar mais para 

a mão do jogador, exceto, se uma carta específica mostrar uma regra contrária. Então 

o jogador deverá sempre, seguir as regras impostas pela carta. 

  

4.1.7 TURNOS DOS JOGADORES 

Ao iniciar cada turno, o jogador deverá optar por quais cartas ele colocará na 

mesa de jogo para compor sua força total de combate. As demais serão deixadas na 

mão para que não sejam roubadas (habilidade da classe ladrão) e/ou sofram a 

penalidade de algum encantamento. Somente depois desses passos, poderá 

prosseguir para a fase 1. 

 Para vender itens para que, quando atinge 1000 peças de ouro naquele, possa 

subir um nível, poderá ser realizado a qualquer momento do jogo, exceto para evoluir 

do sexto nível para o sétimo e último. 

  

4.1.8 COMBATE 

Para iniciar o combate com um chefão/ monstro epidêmico, deve ser 

comparada a sua força de combate com a do monstro em questão. A força do monstro 

epidêmico estará descrita na carta e a força de combate do jogador é o equivalente 

da soma entre seu nível no momento do combate, mais qualquer modificador 

colocado na mesa (outras cartas de armaduras ou poderes especificados pela carta 

em questão), sejam eles positivos ou negativos, proporcionados por seus itens ou 

encantamentos. 

Se a força de combate do chefão/monstro epidêmico for igual ou maior quando 

comparada a força do jogador que o enfrente, este jogador perde o combate, devendo 
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realizar a tentativa de fuga. O perdedor deverá utilizar os dados, para que a fuga seja 

bem-sucedida, tendo até duas tentativas de lançar um dado com seis faces (D6). 

O dado lançado deverá cair nos números pares de suas faces, ou seja, face 

dois, quatro ou seis, para que sua fuga seja bem-sucedida. Caso contrário, deverá 

sofrer as penalidades impostas por aquele monstro, ou simplesmente, perdendo um 

nível por derrota, ou falha de fuga. 

Caso o jogador perdedor já esteja no nível mais baixo do jogo (nível um), este 

permanecerá no nível um e apenas não evoluiu na partida em questão, porém 

permanece no jogo até que este termine. 

Se a força de combate do jogador for maior quando comparada a força do 

monstro epidêmico enfrentado, este derrotou o monstro e, esse jogador receberá os 

benefícios oferecidos pelo monstro. O vencedor receberá as riquezas e o avanço de 

nível que o monstro oferecer a ele. 

Em alguns momentos, uma carta ou um poder específico de uma Raça 

(humano, elfo, anão e metadílio) ou Classe (guerreiro, mago, ladrão e clérigo) dará a 

possibilidade de o jogador não necessitar enfrentar o monstro, podendo subir de nível 

e receber as riquezas fornecidas pelo monstro. 

Deste modo, alguns monstros afetam negativamente algumas Raças (humano, 

elfo, anão e metadílio) ou Classes (guerreiro, mago, ladrão e clérigo), dificultando o 

combate para aquele jogador em questão. Portanto, torna-se essencial ler 

atentamente as observações contidas em cada carta. 

No momento do combate, algumas cartas são de uso único e possuem alguns 

poderes especiais capazes de afetar o combate, seja de maneira positiva ou negativa, 

ajudando ou dificultando quem está enfrentando o monstro. 

 Então, algum outro integrante da mesa, poderá aumentar os poderes do 

monstro contra o jogador que o enfrenta, como também poderá auxiliá-lo no combate, 

sendo permitida a negociação e o diálogo. O jogador que necessitar de ajuda para 

enfrentar o monstro, deverá perguntar para a mesa quem tem condições de ajudá-lo. 

Assim, poderão negociar as recompensas após derrotar aquele monstro e, ainda, o 

jogador ajudado, subirá os níveis conforme ordenado pela carta em questão. 

O integrante que o ajuda, poderá apenas negociar os tesouros oferecidos pelo 

monstro derrotado, exceto se for um elfo. Todo elfo que auxilia um amigo em um 

combate, automaticamente subirá um nível. 
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Alguns encantamentos servirão para dificultar ou auxiliar o momento do 

combate, podendo aumentar o nível, ou espantar de vez aquele monstro que estava 

em combate. Algumas cartas ainda, permitem que outros jogadores adicionem mais 

monstros a batalha que está ocorrendo, aumentando seu nível de dificuldade, pois o 

nível de todos os monstros será somado no momento do combate, tornando o 

combate mais forte e mais recompensante. 

Caso o jogador opte por fugir utilizando os dados, ele deverá fugir de um 

monstro de cada vez, tirando nos dados para que possa obter êxito em sua fuga, os 

números dois ou seis. 

Supondo que em jogo um integrante da partida esteja enfrentando dois 

monstros simultaneamente e optou por fugir utilizando os dados, caso não consiga 

fugir de um deles, este jogador deverá derrotá-lo, pedir ajuda dos seus colegas ou 

então, sofrer as penalidades impostas pelo monstro devido à derrota do jogador. 

  

4.1.9 FASES DO JOGO 

Fase 1: Primeiro comprar uma carta do deck Monstros epidêmicos e revelá-la 

no centro da mesa. Caso tenha saído um monstro, este deverá ser enfrentado (veja 

combate). Para continuar o combate deverá ter sido resolvido completamente. Caso 

o monstro tenha sido derrotado pelo jogador ou com o auxílio dos demais, este deverá 

subir quantos níveis a carta ordenar e levar quantas cartas de riqueza o monstro 

fornecer. Caso tenha fugido deste monstro com o auxílio dos dados, este jogador não 

levará recompensa alguma (veja combate). 

Fase 2: Esta fase auxiliará o jogador, caso ele não tenha comprado um monstro 

durante a fase 1. Então ele poderá guardar em sua mão a carta revelada que não era 

um monstro e, se possuir algum monstro que esteja nas cartas em sua mão, poderá 

colocá-lo na mesa para combatê-lo sozinho ou com ajuda de seus colegas. A 

finalidade desta etapa é de subir de nível e levar os benefícios ofertados por aquele 

monstro derrotado. 

Fase 3: Se o jogador não comprou uma carta monstro e decidiu também não 

enfrentar um monstro que já estava em alguma carta em suas mãos, ele então poderá 

realizar a segunda e última compra de uma carta do deck Monstros epidêmicos. Desta 

vez, não precisará revelar esta carta aos demais jogadores. O jogador que encontrou 

um monstro na sua primeira compra, não poderá participar desta terceira fase, 

devendo então, passar direto para a quarta e última fase. 
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Fase 4: Ao término da jogada, o participante não poderá ter em mãos, a 

quantidade superior às cartas. Todo excedente deverá ser, quando possível, colocado 

em jogo. Outra opção é dar estas cartas ao jogador de menor nível. Se houver na 

mesa mais de um jogador empatado com menor nível, o jogador deverá dividir as 

cartas entre eles da maneira que julgar mais igualitária. Caso o próprio jogador que 

está regularizando a quantidade máxima permitida de cartas for o jogador com menor 

nível, ele deverá apenas descartá-las em seus respectivos decks (Riquezas ou 

Monstros epidêmicos). 

 

4.2 Da jogatina 

Cada jogador recebeu em domicílio um kit, contendo um dado D20, um deck 

contendo 200 cartas e uma manual de instruções. As jogatinas foram realizadas por 

vídeo conferência em momentos oportunos a todos, sendo as datas e horários 

previamente combinadas através do grupo de WhatsApp. 

Essas aulas ficaram gravadas, tendo o pesquisador como mediador nas 

partidas. Antes da partida se iniciar o manual foi lido por todos novamente e explicado 

pelo pesquisador para os jogadores, sendo que durante a partida, narrou as fases de 

cada rodada, e os momentos importantes durante cada turno de cada jogador. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados serão descritos sob dois aspectos: 1) Quanto a elaboração e 

eficiência do jogo e, 2) Quanto aos processos utilizados no ensino e aprendizagem 

deste projeto, seguindo a ótica da transdisciplinaridade ao jogar o jogo, pois nota-se 

ao termino do projeto de pesquisa, o quão essencial e relevante passa a ser o ensino 

realizado por abordagens distintas da tradicional. 

Buscou-se assumir que todo indivíduo já traz consigo vivências e que, aos 

poucos com novas experiências pode-se amplificar as preconcepções já existentes, 

assim quanto maior o número de indivíduos participantes, maior a riqueza de debates 

e experiências a serem trocadas intragrupo. 

 

5.1. Elaboração e eficiência do jogo 

Durante o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, foi criado um jogo 

seguindo a ótica da transdisciplinaridade enativista. No último encontro de uma série 

de Interações de Aprendizagens foi realizada a prática da jogatina do produto 



66 
 

educacional desenvolvido, o jogo de RPG nomeado Bellator. Esse nome faz 

referência a um grupo de guerreiros e guerreiras, que mesmo em meio a distintas 

dificuldades, não deixam cessar a busca pelo conhecimento e vivência de novas 

experiências. Para jogar os participantes se valeram de conceitos e concepções 

adquiridas no decorrer das interações de aprendizagem pré-jogo, fazendo uso do 

RPG como ferramenta para se alcançar a ampliação das preconcepções. 

A inspiração para elaboração desta pesquisa, se deu por meio da necessidade 

de realizar um trabalho não fragmentado, por este motivo, optou-se pela abordagem 

transdisciplinar, voltada para o ambiente não formal de ensino e também, ao uso do 

RPG por se tratar de uma abordagem que favorece a criação de cenários distintos, 

dependendo da questão foco que se almeja trabalhar, abrindo opções diversas 

modalidades de interação sejam elas, dialogadas, expressadas por cartas dentre 

outras. 

Desta maneira, a pesquisa se mostra satisfatória ao ponto em que, com três 

participantes e a imersão do pesquisador, já se obteve uma vasta interação do grupo, 

compartilhando vivências e experiências, descritas de maneira mais palpável nas 

atividades de pré-teste e pós-teste respondidas pelos participantes de modo coletivo 

e não individual. 

Para promover o interesse e a interação imersiva na jogatina de Bellator, para 

se chegar ao fim do jogo, algum participante deveria atingir o nível sete, sendo 

possível apenas “enfrentando monstros” que nada mais eram, do que cartas retiradas 

de maneira aleatória de um dos baralhos e, que ao serem retiradas geravam uma 

situação e um enredo ao qual o jogador que a retirou do baralho, deveria enfrentar, 

com ou sem ajuda de seus companheiros de mesa (demais jogadores). 

 Assim, tanto para se enfrentar a atual situação imposta aleatoriamente na 

mesa de jogo, quanto para auxiliar um colega em uma destas “batalhas” necessitava-

se fazer uso dos conhecimentos previamente adquiridos pela intervenção pré-jogo. 

Este embate na mesa de jogo favorece a liberdade do pensar diante a situação 

problema, promove a interação de todos ali envolvidos além da construção de novas 

indagações, conceitos e partilha de conhecimentos, que se agregam dando a 

possibilidade de promover mudanças nas concepções dos envolvidos na pesquisa. 

Um dos exemplos geradores de debates contidos no jogo é a carta intitulada 

como: “a mídia influenciadora”, onde o jogador ao retirar esta carta aleatoriamente do 

baralho de monstros, deveria iniciar o debate em mesa mencionando o que havia 
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entendido desta problemática, o que tem de tão influenciador nas grandes mídias, 

para favorecer ou não o desenvolvimento da obesidade? Assim, ao termino de uma 

pertinente discussão, o monstro poderia ser enfrentado com ou sem ajuda dos 

participantes no jogo, a fim de conferir o acréscimo de um ou mais níveis ao 

participante, aproximando-o da vitória e do termino da partida (fim de jogo).Abaixo um 

breve relato de um dos participantes referentes a discussão das grandes corporações: 

“Eu mesmo tenho uma filha, e posso perceber o quanto as 
crianças hoje em dia ficam grande parte do seu tempo em frente 
aos programas de TV, percebo também o quanto a cabeça das 
crianças gira em tono do que está na moda entre seus 
amiguinhos da escola, ou até mesmo dentro de um desenho 
favorito, sejam os brinquedos, as roupas, até mesmo os 
materiais da escola, quem dirá então as comidas”. (participante 
A). 
 

Quanto ao delineamento da pesquisa, para delimitá-la de modo 

transdisciplinar, podemos abordar de maneira sucinta os três pilares que a sustenta, 

elencando em quais momentos deste trabalho, esses pilares se encontram e se 

fundamentam. 

O primeiro pilar é a Complexidade, sendo o principal disseminador desse 

pensamento Edgar Morin, responsável pelo que chamou de “pensamento complexo”. 

Nesse caso, abandona-se aqui a forma de pensamento linear, e passa-se a assumir 

uma forma de pensamento circular, em movimento, partindo do todo para somente 

então, afunila-las em partes com a finalidade de compreendermos um determinado 

fenômeno. Neste trabalho, observou-se o conhecimento já trazido pelos participantes, 

abordando de maneira lúdica e ampla, o que seria a obesidade e sobrepeso tanto em 

sua causalidade, efeito, e consequências para que só então, após esta abordagem, 

começassem a ser discutidos os pormenores de suas consequências e a sua 

multifatoriedade.  

O segundo pilar, se caracteriza pela lógica do Terceiro Incluído. Nele, 

predomina a essência de uma nova lógica, que mesmo que antagônica é capaz de 

se complementar com a lógica do tema foco. Neste trabalho, o terceiro incluído 

aparece na maneira e na necessidade de se modificar um problema, nesse caso a 

obesidade e sobrepeso, mudando a lógica dos pensamentos até então adquiridos e 

transmitidos como sinônimo de saúde e abundância, para uma lógica de embates, 

enfrentamentos, reeducação e ampliação de concepções, para que se promova o 

respeito e mesmo que pouco, uma mudança no atual cenário da doença. 
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E por fim, o terceiro pilar da transdisciplinaridade, demonstrado como os 

Diferentes Níveis de Realidade, emergentes tanto na contemporaneidade quanto na 

história da humanidade, sendo estas realidades expressadas por meio de quatro 

níveis: o corporal, regido pelos desejos corporais, o psíquico, guiado pelas emoções 

e pensamentos, o anímico, marcado pelos sentimentos e por fim o espiritual, regido 

pelo amor e compaixão. 

 Neste trabalho, os indivíduos exploraram a profundidade dos multifatores da 

obesidade confrontando suas visões de mundo nos três níveis acima citados. As 

interações durante a jogatina e as intervenções prévias voltaram-se para o caráter 

cultural, espiritual e religioso, sentimental, dentre outras camadas, que puderam ou 

não ser aprofundadas, a depender da interação feitas entre os participantes por meio 

do RPG. O professor/pesquisador/participante atuou como mediador da mesa com a 

possibilidade de criar, desenvolver ou aplicar situações aos participantes por meio da 

fala, dos dados, da arte e até mesmo do ambiente, para que ocorresse a imersão e 

interesse dos participantes em acompanhar a jornada. 

 

5.1.1 Etapas da elaboração do jogo 

A construção das cartas, a arte e os personagens foram criados seguindo a 

essência do RPG, mantendo as raízes de sua história que deram origem a esta forma 

e modelo de jogo, de modo a promover a oportunidade de interação entre 

participantes. Buscou-se neste jogo: o diálogo, oportunidades de debates, aberturas 

para imaginação e, livre capacidade de criação de histórias, problemas, soluções e 

raciocínio livres (SCHMIT, 2008).  

Deste modo, procurou-se manter o participante imerso em uma realidade alvo 

criada e mediada para alcançar a finalidade e objetivo que neste trabalho em 

especifico foi: alterar concepções atreladas a obesidade e sobrepeso, para que 

mesmo que pouco, pudesse contribuir para o entendimento, mudanças de visões e 

respeito relacionadas a problemática. 

 Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados Scielo, 

Google Acadêmico, teses e dissertações. Utilizando as palavras chave como: jogos 

educativos e transdisciplinaridade, RPG, teoria enativista, obesidade e adolescência 

entre outros, foram encontrados 62 artigos. Após fazermos a leitura dos resumos 

foram selecionados 43 artigos com base nos seguintes critérios:  aqueles resumos 

que envolviam jogos e transdisciplinaridade em sua essência; aqueles que envolviam 
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RPG e ensino em espaços não formais de ensino, bem como, os que apresentavam 

dados relevantes quanto a obesidade e sobrepeso, em crianças, jovens e adultos no 

Brasil, e por fim, aqueles que de alguma maneira faziam uso de atividades lúdicas 

para ampliar concepções dos indivíduos alvo. 

Deste modo, o jogo de RPG-Bellator ilustrado pela Figura 9, pode ser 

desenvolvido para ser jogado por até 10 participantes, pois contém a quantidades 

suficientes de cartas, tanto de monstros como de riquezas para desenvolver uma boa 

jogatina. 

 

Figura 9: Bellator – Jogo de RPG com a temática Obesidade 

 

 
Fonte: Autor, (2020). 
 

Ao realizar e desenvolver a jogatina para um maior número de participantes 

(em casos de grupos que tenham mais que 10 participantes, como por exemplo uma 

sala de aula, ou cursos com diversos alunos), não é necessário deixar de utilizar o 

jogo, ou criar catas novas, pois todas as cartas comunicam entre si para que a 

dinâmica do jogo ocorra, assim, a alternativa é fazer uma cópia do material, tanto das 
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cartas de riqueza, como as cartas de monstros e, ter em mãos também 2 dados de 

20 faces extras, sendo que para cada novo jogador participante deve-se ter 2 dados 

de 20 faces, conforme ilustrados pela Figura 10.  

 
Figura 10: Dado de 20 faces (D20) 

 
 
Fonte: Autor, (2020). 

 

Todos os envolvidos tinham mais de 18 anos, um dos participantes trazia 

consigo a vivência e experiência de ter filhos, outro participante a de morar com os 

pais, e o último a de morar sozinho e, desempenhavam diferentes atividades 

profissionais e em seus afazeres cotidianos. Assim, a diversidade cultural e de 

crenças enriqueceu de modo relevante as discussões e vivências experimentadas por 

todos no decorrer do projeto.  

As autorizações para a realização da pesquisa e uso de imagem, foram 

devidamente assinadas pelos participantes por serem maiores de 18 anos, sendo que 

cada um ficou com uma cópia dos documentos para casos de dúvida ou futuras 

necessidades de contato com o pesquisador. 

 

5.1.2. Demonstração da eficiência do jogo 

Alguns contratempos foram enfrentados durante o andamento do projeto, 

oriundos da dificuldade ainda existente na comunicação de maneira remota, em 

alguns momentos houveram problemas de interferências de áudio durante as 

discussões ou até mesmo, imprevistos vindos de falhas na conexão com a internet 

de um ou mais participantes no decorrer de muitos dos encontros, porém, tratam-se 

de problemas sem precedentes, ocasionados pela pandemia do Covid-19, onde 

medidas restritivas foram aplicadas em grandes escalas jamais vistas antes, a fim de 
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aliviar novos casos de contaminação e sobrecargas nos sistemas de saúde 

(ZIMMERMAN, 2020). 

Ainda de acordo com Zimmerman (2020), na área educacional houveram 

grandes mudanças relacionadas ao convívio social, tendo medidas de restrição 

severas que ocasionaram de maneira abrupta e rápida, diversas mudanças no 

cenário de ensino tendo de ser realizar apenas intervenções educacionais remotas, 

buscando amenizar suas dificuldades e, proporcionar a construção do conhecimento 

necessária e essencial, amenizando assim os impactos causados para o setor 

educacional trazidos de uma situação inédita durante toda a história da educação. 

Durante as análises no desenvolvimento do trabalho via grupo de WhatsApp, 

obtivemos alguns comentários expressando as opiniões quanto ao que estava sendo 

desenvolvido, conforme demonstrado pela Figura 11. 

 

Figura 11: Opiniões de alguns participantes. 

 

Fonte: Autor, (2020). 

 

Ou ainda, algumas opiniões retiradas através das gravações das aulas e 

intervenções feitas no decorrer da pesquisa, conforme transcrito a seguir: 

“Cara, como pode a gente jogar e as vezes sem perceber, acabar 
aprendendo ao mesmo tempo? Muito massa.” (participante A) 
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 Após pedir a eles que criassem o mapa conceitual e o texto dissertativo 

explicativo para resolução do pós-teste, pudemos acompanhar por meio do grupo de 

WhatsApp uma citação de outra participante, que demonstra e exemplifica a 

construção colaborativa existente entre eles:  

“Estava pensando em criar um documento no drive para 
juntarmos os mapas, aí vamos construindo e editando juntos, o 
que acham?” (participante B). 

 

Quanto as demais interações, foram condensadas de maneira a gerar o 

enfretamento frente a temática escolhida, levando sempre em consideração o objetivo 

final da pesquisa, jogar o RPG Bellator, desenvolvido especificamente para amplificar 

as concepções, praticar o que já se sabe referente a obesidade e sobrepeso e, ao 

mesmo tempo, proporcionar a diversão e aprendizagem de maneira descontraída, 

corroborando com Cassandre e Godoi (2013), onde os envolvidos atuam como 

coautores e coatores de todo o processo de ensino e aprendizagem transdisciplinar 

e enativista aqui empregados. 

Ao final da pesquisa, de modo individual os participantes responderam a um 

opinário, onde pudemos observar que as respostas de todos os envolvidos foram 

unanimes, conforme ilustrado pela Figura 12, buscando entender o quão satisfatório 

havia sido o projeto e quanto o trabalho aproximou-se de cumprir seus objetivos, aqui 

vale ressaltar apenas alguns comentários feitos oralmente ao final da última aula: 

“Poxa, pena que a pandemia não deixou a gente fazer os 
encontros presenciais, teria sido bem legal também” (participante 
A). 

 

Ou também conforme comentado e expressado por outra participante: 

“Foi muito legal seu trabalho, a única coisa que toma um pouco 
da atenção por estar a distância, é os cuidados em fechar e abrir 
o microfone nas horas que precisamos falar para não dar 
interferência na sala virtual, porque nas horas de emoção da 
muita vontade falar fora da vez (risos) daí temos que esperar o 
outro terminar a parte dele para não atrapalhar com a 
interferência de todos falando juntos”. (participante C). 
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Figura 12: Respostas dos participantes ao opinário, sendo que todos assinalaram 

como satisfatória a pesquisa e, a abordagem nela empregada. 

 

Fonte: Autor, (2020). 

Desse modo, nota-se o quão importante é, a forma de abordagem a um 

determinado tema ou problemática alvo, buscando mesclar entre momentos de 

debates e discussões embasadas na realidade do participante, com dados referentes 

a situações cotidianas e que o aproximem do tema, alternando entre a ludicidade, 

diminuindo momentos ociosos, tornando todos os envolvidos mais ativos e imersos 

no assunto naquele momento, tornando-se assim, menos exaustivo. 

 

5.2. Processos de ensino e aprendizagem pela ótica da transdisciplinaridade. 

 

Durante a primeiro encontro via Google Meet com os participantes, por tratar-

se de uma atividade transdisciplinar com abordagem enativista e focada na 

sociedade, foram feitas as devidas explicações para os participantes, a respeito do 

que seria trabalhado durante o projeto, para que desse modo, pudessem ser sanadas 

as dúvidas a respeito e, para que os participante pudessem ter seus primeiros 
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contatos e diálogos, pois de acordo com Sense (2008), tais atitudes acabam por 

facilitar as futuras relações e enfrentamentos que se fariam necessários para a 

construção coletiva do conhecimento, diminuindo um pouco da vergonha entre os 

participantes e, os tornando mais próximos enquanto grupo. 

Para a comparação da ampliação das concepções dos envolvidos, foram 

aplicados o pré-teste e o pós-teste idênticos, com o intuito de analisar o envolvimento 

dos participantes enquanto grupo e a evolução organizacional e conceitual após a 

construção conjunta de conhecimentos realizadas no decorrer de todo o trabalho. 

Para que pudéssemos compreender da melhor forma as preconcepções e pós-

concepções dos participantes, um pré-teste e pós-teste foi aplicado aos envolvidos, 

onde após respondido de maneira coletiva, em que todos participaram por meio da 

formação de um único grupo, em que ambos os questionários (pré-teste ao início da 

pesquisa e, pós-teste ao termino da pesquisa) eram idênticos, serviram de dados 

comparativos para analisarmos os resultados obtidos no decorrer da pesquisa. 

Após a resolução da atividade do pré-teste e pós-teste, foram analisados os 

mapas conceituais e, os textos narrativos construídos pelos participantes a partir dos 

questionamentos chave, elencados conforme a Figura 14.  

Com essa atividade, pudemos comparar e entender a linha de pensamento e 

raciocínio dos envolvidos na pesquisa. Muito além de apenas responder a um 

questionário semiestruturado conforme as Figuras 16 e 17 com perguntas objetivas, 

puderam ainda, tomar a liberdade e espaço para criar um mapa conceitual conforme 

as Figuras 15 e 18, demonstrando assim, os conceitos que para eles (participantes) 

eram fundamentais a temática e importantes dentro desse contexto, elencando o que 

deve ou não ser abordado, discutido, desenvolvido. 

 

5.2.1. Diagnostico dos saberes prévios 

No diagnóstico dos saberes prévios realizado por meio do pré-teste, observou-

se que os conhecimentos acerca do assunto obesidade e sobrepeso, já estavam 

presentes nas concepções dos envolvidos, facilitando assim, a construção do 

conhecimento de maneira conjunta a partir deste ideário já elaborado. Com as 

respostas do pré-teste, pode-se ter a ideia de uma direção a ser tomada com a 

temática, fornecendo a resposta do quanto poderia ser aprofundado o tema partindo 

do ponto de conhecimento já instaurado no raciocínio dos participantes.  
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De acordo com Delizoicov (2009),devido ao intuito de identificarmos os 

conhecimentos prévios dos participantes, o questionário pré-teste foi vinculado ao 

diálogo, debatido e, explorado sobre os variados pontos de vista e opiniões dos 

respondentes, o que resultou nos primeiros passos necessários para o 

desenvolvimento da pesquisa. Notou-se que as preconcepções por eles elencadas 

no pré-teste estiveram voltadas para o fator genético e a maior ingesta de calorias, 

sendo esse o ponto de partida para se iniciar as intervenções pré-jogo a fim de 

promover a possibilidade de ampliação das concepções. 

No Ato de Aprendizagem 1, foi investigado o que os participantes já sabiam 

sobre a obesidade e sobrepeso e, qual a importância, segundo a visão dos 

envolvidos, em se trabalhar a problemática obesidade e sobrepeso com indivíduos 

em idades escolares, tendo em vista quais os malefícios trazidos ao indivíduo 

acometido por essa condição. Esses questionamentos foram de fundamental 

importância para estruturar e planejar nossas ações, pois aqui, nota-se possíveis 

carências e também um possível empoderamento conceitual acerca do tema, nos 

dando a reposta do que deveria ser ou não abordado, para que se trabalhasse a 

problemática como um todo, do pré-histórico ao antropoceno. 

De acordo com as ideias de Delizoicov (2009), a problematização significa 

escolher, de tal maneira como a formulação adequada de um problema, devendo 

levar o aluno a potencializar seu interesse em gerar e, apropriar-se do conhecimento 

acerca do que ainda não lhe foi apresentado. Segundo o autor, nesse instante os 

conhecimentos prévios trazidos pelos indivíduos, devem ser debatidos com a 

finalidade de promover o enfrentamento da temática, para só então, iniciar aqui a 

construção de um novo conhecimento mais profundo.  

O pré-teste aplicado aos participantes, seguiu alguns critérios para poder ser 

respondido, por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo e, em momentos de 

isolamento por conta do atual cenário pandêmico, obtivemos um total de 3 integrantes 

interessados em participar da pesquisa todos maiores de idade, portadores de 

diferentes culturas, pensamentos, habilidades, profissões e afazeres cotidianos. 

Por se tratar de um grupo envolvendo o âmbito social, fora do ambiente 

acadêmico, o grupo reduzido e com atividades remotas via Google Meet, serviu como 

facilitador para o desenvolvimento do projeto, vinculado a criação do grupo de 

WhatsApp conforme ilustrado pela Figura 13, cuja finalidade era de encurtar 
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distâncias e facilitar a troca de materiais, atividades, além de debater e estabelecer 

combinados referentes as videoconferências.  

 

Figura 13: Grupo de whatsapp para socialização de atividades, resultados e debates 

a distância. 

 
 
Fonte: Autor, (2020). 
 
 

Neste grupo, foi postado o questionário pré-teste, o qual possuía 5 questões 

norteadoras (Figura 14), cujo intuito, foi de apenas de guia-los na forma de um único 

grupo, para a construção de um mapa conceitual, onde após elaborado e finalizado 

deveria ser explicado em forma de texto dissertativo, sendo que no texto dissertativo 

explicativo deveriam aparecer as respostas do que estava sendo questionado por 

meio das perguntas da Figura 14, onde o grupo mostraria além do mapa conceitual, 

também a explicação dissertada abordando o que os levou a fazê-lo de tal maneira 

e, não de outra distinta.  
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Figura 14: Questões utilizadas como guias durante aplicação do pré-teste e pós-

teste. 

 
 
Fonte: Autor, (2020). 
 

Analisando o pré-teste (mapa conceitual e texto dissertativo explicativo) 

obtivemos uma primeira análise a respeito do conhecimento acerca do tema  que os 

envolvidos na pesquisa já possuíam de suas experiências de vida pois antes mesmo 

de darmos início a quaisquer intervenções, debates ou discussões, o pré-teste já 

havia sido respondido pelo grupo, chegando ao seguinte resultado dos respondentes 

na primeira atividade, tanto quanto para o mapa conceitual (Figura 15) e, quanto para 

o texto explicativo do mapa conceitual (Figura 16), abordando neste texto, também as 

respostas referentes aos questionamentos levantados pelas questões norteadoras 

(Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Figura 15: Mapa conceitual criado pelos participantes fazendo uso apenas de seus 

conhecimentos prévios. 

 
 
Fonte: Autor, (2020). 
 

Figura 16: Texto explicativo desenvolvido pelos respondes, com a finalidade de 

explicar o mapa conceitual (Figura 8) por eles elaborado. 

 

 
 
Fonte: Autor, (2020). Adaptado do discurso dos participantes 
 

Nota-se que mesmo diante do pré-teste, os participantes como um grupo, 

puderam construir o conhecimento e concluir a primeira atividade, destacando em 

suas explicações (Figura 16), muitos pontos relevantes tais como, breves relatos que 

remetem aos multifatores da obesidade e sobrepeso, como a cultura, a rotina muitas 
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vezes corrida e desgastante, corriqueira no antropoceno e, a excessiva ingesta 

calórica de alimentos pouco nutritivos, como afirma Philippi (2008), não abordando 

apenas as questões genéticas., Assim, foi possível observar que os participantes 

envolvidos já possuíam ou ao menos já ouviram falar de alguns dos multifatores que 

abordaríamos adiante sobre a obesidade e sobrepeso. 

 

5.2.2 Concepções dos participantes 

A fim de comparar a amplitude das concepções foram aplicadas questões 

idênticas as do pré-teste no pós-teste, seguindo os mesmos critérios necessários para 

os respondentes realizarem tal atividade. 

Observou-se que o grupo já estava interagindo de maneira mais fluida e 

dinâmica, mostrando também, uma interação capaz de abrir possibilidades para a 

construção colaborativa utilizando de conhecimentos agora adquiridos e construídos, 

que ao se somarem com as vivências e experiências de cada integrante, puderam 

chegar à construção das respostas da atividade pós-teste.  A seguir está ilustrada a 

resposta escrita do grupo na Figura 17 e o mapa conceitual pela Figura 18, ambos 

referentes ao pós-teste. 

Figura 17: Resposta escrita do pós-teste, realizadas pelo grupo de participantes. 
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Fonte: Autor, (2020). Adaptado do discurso dos participantes 
 

 

Figura 18: Mapa conceitual elaborado pelo grupo, referente ao pós-teste. 

 

Fonte: Autor, (2020). 

 

Nota-se no primeiro mapa conceitual (pré-teste) que os participantes já 

estimavam as consequências para a saúde geradas pela obesidade, no entanto, no 

mapa conceitual feito no pós-teste, os participantes descreveram com maior riqueza 

de detalhes as doenças causadas pela obesidade, atentando-se as nomenclaturas 

corretas além de, passarem a levar em consideração o aumento do risco de 

mortalidade, indicando uma percepção mais ampla das consequências da obesidade 

na população humana. Infere-se a partir dessa percepção, que os participantes 

adotaram uma visão mais global dos efeitos da obesidade sobre a população do 

planeta, demonstrando uma noção da totalidade do problema que a síndrome da 

obesidade gera a população em nível mundial. 

Quanto aos multifatores associados a doença, o mapa conceitual gerado do 

pré-teste apontou que os participantes julgavam a influência do ambiente como fatore 

determinante para o quadro de obesidade. Porém, no mapa conceitual produzido no 

pós-teste os participantes apontaram além de fatores ambientais, a influência cultural, 

socioeconômica, comportamental e história familiar.  

Assim, destacamos na tabela 1 os diferentes pontos que foram abordados 

durante o processo de aplicação da pesquisa (pré mapa conceitual e pós mapa 

conceitual), para ilustrar a amplificação das concepções dos envolvidos, organizando-
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as de modo a se destacar palavras chave, questionamentos ou frases de maior 

relevância. Julgamos que os pontos elencados e abordados na tabela 1, são capazes 

de enfatizar quais mudanças ocorreram na percepção do participante, principalmente 

no que diz respeito a abordagem do pré-jogo (presente no item 4 deste trabalho), uma 

vez que, a relação de satisfatoriedade do jogo criado e aplicado aos mesmos 

participantes, já está expressa através do opinário (Figura 5). 

Tabela 1. Comparação entre os mapas conceituais 

 Presente no Pré-teste Presente no Pós-teste 

Influencia ambiental Mencionado Mencionado 

Multifatores da obesidade e 

sobrepeso 
Não mencionado Mencionado 

Doenças acarretadas pela 

obesidade e sobrepeso 
Mencionado Mencionado 

Fonte: Autor, (2020). 

 

A análise do texto dissertativo explicativo desenvolvido no pós-teste, indica a 

ampliação conceitual quando se observa as alterações na linguagem ao abordar o 

tema, bem como no vocabulário elencado por eles. As palavras chave, julgadas pelos 

participantes como essenciais para a definição e explicação sobre a obesidade, os 

multifatores de causalidade e os riscos e desordens metabólicas acarretadas pela 

obesidade e sobrepeso apareceram de modo diferencial no pré e pós teste, conforme 

ilustrada na tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2. Comparação entre os textos dissertativos 

 Presente no Pré-teste Presente no Pós-teste 

Calorias 

absorvidas/armazenadas 
Mencionado Mencionado 

Tipos de alimentos  com 

potencial para promover 

obesidade e sobrepeso e, 

desordens metabólicas. 

Não mencionado Mencionado 

Exercícios físicos como 

auxiliador na prevenção da 
Não mencionado Mencionado 
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obesidade e sobrepeso e, 

desordens metabólicas. 

Entendimento de que a 

obesidade e sobrepeso 

acomete as faixas etárias de 

idade e sexo. 

Não mencionado Mencionado 

Conhecimento como forma 

preventiva a esta doença. 
Mencionado Mencionado 

Fonte: Autor, (2020). 

 

Compreende-se que o processo de ensino e aprendizagem que vise a 

alteração de concepções, é capaz de interferir na mudança de caminhos, escolhas e 

tomadas de decisões. Assim, a adoção de abordagens mais sistêmicas e com viés 

epistêmico-metodológico transdisciplinar pode promover, mesmo que de modo 

discreto, mudanças cruciais nas visões individuais e coletivas, essenciais para nosso 

atual cenário educacional.  
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6. CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

A abordagem transdisciplinar aliada ao RPG exige do professor/mediador 

maior plasticidade e atenção nas ações guiadas, pois o professor/mediador que 

conduz o jogo e o conteúdo a ser trabalhado, precisa atentar-se as regras para que 

possa desenvolver a dinâmica do jogo pelos alunos e participantes, bem como 

intermediar algumas situações extraordinárias e eventuais (fortuitas) que possam vir 

a surgir, aproveitando sempre, a oportunidade fornecida pelas cartas “monstros” do 

jogo para a construção e discussão coletiva do conhecimento. 

Os princípios necessários ao professor diante desta atividade, passam a ser 

os de notar durante e após a intervenção pré-jogo, quais estão sendo as dificuldades 

e também, as facilidades de cada participante individualmente e enquanto grupo, para 

que só assim, possa realizar as intervenções em momentos oportunos do jogo de 

RPG fornecendo aporte e subsídios aos participantes para que possam construir o 

conhecimento e sanar dúvidas que antes, na intervenção pré-jogo ficaram obscuras.  

Na elaboração do projeto de pesquisa ao final de 2018 e início de 2019, 

buscava-se a aplicação do RPG para um total de dez participantes, porém 

concomitantemente a data de início da aplicação prática do projeto, o mundo parou, 

entrando em um cenário epidêmico do coronavírus ao qual, ainda se encontra.  

Desta maneira, foram exploradas diferentes alternativas e ajustes quanto a 

abordagem transdisciplinar. Contando com três participantes e o pesquisador, 

pudemos compreender o quanto a abordagem não tradicional de ensino pode ser 

promissora, capaz de abrir portas para debates e discussões mais profundas e 

voltadas para problemáticas palpáveis, dentro da realidade cotidiana que pede maior 

atenção quanto ao seu enfrentamento.  

Não descartamos as perdas acarretadas pelo número reduzido de 

participantes (quatro incluindo o pesquisador/mediador) nem tampouco, limitações 

aos resultados gerados pelas interações virtuais. Acreditamos que em práticas 

transdisciplinares o fortuito tem grande força de influência nos processos de interação 

de grupo e, portanto, esse projeto limitou-se ao possível e não ao desejável.  

Mesmo assim, obtivemos êxito em concluir o projeto mesmo em meio a tantas 

dificuldades, priorizando sobretudo, a segurança de todos os participantes envolvidos 

em relação a pandemia do corona vírus. A elaboração de réplicas do “kit jogador” foi 

um fator limitante, uma vez que cada participante teria que ter uma cópia completa do 
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material, demandando recursos materiais mais vultuosos e custo mais elevado. 

Aventamos a possibilidade de desenvolver um aplicativo para o jogo, porém, o tempo 

para o desenvolvimento e os recursos financeiros impossibilitaram essa alternativa. 

A ideia inicial era jogar presencialmente em uma lan house, o que favoreceria o uso 

de um único kit para dez jogadores. 

Foram realizados acordos virtuais em conversas, combinado de datas, e 

algumas discussões via grupo de WhatsApp, e encontros pré-jogo e pós-jogo 

virtualmente via Google Meet, assim cada um manteve-se em sua casa, com 

segurança e conforto, ampliando concepções e recebendo em casa um kit com 

cartas, dados, e manual de jogo. 

Desse modo, o presente trabalho de pesquisa não responde a todas as 

perguntas e, também não traz soluções imediatistas para a problemática obesidade 

e sobrepeso e, tampouco para o processo de ensino e aprendizagem, no entanto, 

abre novas oportunidades e caminhos para formas distintas de se trabalhar a 

temática, utilizando jogos, ludicidade, envolvimento e diálogo entre os participantes, 

criatividade, que de maneira resumida, fornece ao aluno participante subsídios e 

condições para que atue como protagonista de seu próprio saber e conhecimento, 

sendo assim, coatores e coautores de todo o processo de ensino e aprendizagem 

aqui proposto.  
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