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“Por trás do pensamento existe uma tendência afetiva e volitiva. Só ela pode 
dar a resposta ao último porquê na análise do pensamento. Se antes 
comparamos o pensamento a uma nuvem pairada que derrama uma chuva 
de palavras, a continuar esta comparação figurada teríamos de assemelhar 
a motivação do pensamento ao vento a movimentar as nuvens.” 
(VYGOTSKY, 2001, p. 479). 

  



 

RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta uma pesquisa a partir do desenvolvimento do produto 
educacional denominado: jogo “Nutri Saber”, utilizado como ferramenta didática no 
estudo dos componentes das informações nutricionais de rótulos de produtos 
alimentícios, por alunos do terceiro semestre do Curso Técnico em Nutrição e 
Dietética de um colégio estadual do norte do Paraná. Como pesquisa, procurou-se 
estudar de que forma a utilização do jogo pode favorecer a mobilização das FPS 
(Funções Psicológicas Superiores) e da Motivação, tomando por base os 
pressupostos de Vygotsky sobre o tema. Os resultados desse estudo foram obtidos 
de forma quantitativa em primeiro lugar e, posteriormente, aprofundados pela 
pesquisa qualitativa. Abrangeu um público de 30 alunos jovens e adultos do referido 
curso técnico, contendo as seguintes etapas: avaliação diagnóstica, 
desenvolvimento e aplicação do jogo, avaliação e entrevista. Como principais 
resultados destacam-se a aprovação do jogo didático por parte dos alunos, a 
constatação prática de indícios de mobilização das FPS e da Motivação a partir da 
aplicação do jogo, além da intrínseca relação entre as FPS e a Motivação 
identificadas pelas categorias emergentes. Desta forma, inferiu-se, a partir dos 
resultados apresentados, que tais mobilizações colaboram para melhor 
compreensão do conteúdo abordado em jogo didático. 
 

 
Palavras-chave: Jogo didático. Informações nutricionais. Vygotsky. FPS. Motivação. 

 
  



 

ABSTRACT 

 

This dissertation presentes a research based on the development of the educational 
product called: “Nutri Saber” game, used as a didactic tool in the study of the 
componentes of nutritional information on food product labels, by students of the third 
semestre of the Tchnical Course in Nutrition and Dietetics of a state college in the 
north of Paraná. As a research, we tried to study how the use of the game can fvor 
the mobilization of the FPS (Higher Psychological Functions) and Motivation, based 
on Vygotsky’s assumptions on the subject. The results of this study were obtained 
quantitatively  in the first place and, later, deepened by qualitative research. It 
covered na audience of 30 youg and adult students from that technical course, 
containing the following steps: diagnostic evaluation, development and application of 
the game, evaluation and interview. The main results include the aprova of the 
didactic game by the students, the practical verification of signs of mobilization of the 
FPS and Motivation from the application of the game, in addition to the intrinsic 
relationship betwee the FPS and the Motivation identified by the emerging 
categories. Thus, it was inferred, from the results presented, that such mobilizations 
collaborate for a better understanding of the contente covered in a didactic game. 
 

 
Keywords: Educational game. Nutritional information. Vygotsky. FPS. Motivation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Nesta seção descreverei um pouco de minha trajetória acadêmica. Desde 

muito cedo admirei e considerei o professor como alguém de grande valor, capaz de 

contribuir de forma profunda para o desenvolvimento do outro. Este apreço 

conduziu-me a dedicar-me aos estudos, destacar-me em notas escolares e também 

a desejar seguir esta carreira profissional. 

Meus pais, como não tiveram acesso aos estudos, sempre priorizaram e 

valorizaram muito a escola, nossos presentes de aniversário eram prioritariamente 

livros e muito dos recursos disponíveis destinavam-se a aquisição de bons materiais 

escolares. Depois deste período, devido a limitações financeiras, eu e minhas duas 

irmãs, finalizamos o ensino fundamental  e também o ensino médio em escola 

pública. Quando estava no terceiro ano do ensino médio, em atividades de 

orientação vocacional promovidas pelo colégio descobri uma profissão 

desconhecida até então e encantei-me por ela: a Nutrição. Ao formar-me, também 

me casei, e atuei no segmento clínico por dois anos compondo equipe 

multidisciplinar de atendimento infantil, seguindo depois por oito anos em atuação no 

controle de qualidade de alimentos em serviços de alimentação e nutrição, 

contratada por concessionária especializada da cidade. Nest oportunidade, além dos 

treinamentos de minhas equipes de trabalho, sempre que possível participava de 

forma voluntária em programas de formação de jovens e adolescentes em projetos 

sociais da própria empresa. 

Em 2009, quando estava grávida de meu segundo filho houve o 

chamamento do concurso da rede estadual de ensino para atuar em docência no 

curso Técnico em Alimentos e, posteriormente, no mesmo colégio, no curso Técnico 

em Nutrição. Estes cursos ainda não estavam abertos quando houve o chamamento 

do concurso, assim, eu e outra colega que também havia sido convocada, tivemos a 

oportunidade de participar de toda estruturação inicial destes cursos. 

Ao iniciar o funcionamento dos cursos e, assim, minha atuação docente, me 

alegrei muito com o grande privilégio diante de mim, o da oportunidade que se abria 

de conciliar dois sonhos profissionais: a área da nutrição e também o sonho de 

infância de atuar como professora. Houve logo após o chamamento do concurso, a 

oportunidade de formação docente pela Universidade Estadual da cidade, que abriu 

um mundo de conhecimentos novos, aos quais me apaixonei, e permaneci em 
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busca de aprimoramento e desenvolvimento, participando de outras formações, 

especialização técnica no seguimento de qualidade de alimentos e também na 

docência de jovens e adultos, que relacionavam-se com minha atuação; além de 

duas novas graduações que cursei nas áreas de Ciências Biológicas e de 

Pegagogia, que, sem dúvidas agregaram conhecimentos importantes para a 

docência. 

Diante da oportunidade em realizar o mestrado profissional busquei 

desenvolver os estudos e pesquisar sobre pontos de muito interesse pessoal que 

envolvem a motivação e também a utilização de jogos no processo de ensino-

aprendizagem, tendo em vista a observação de que haviam dificuldades na 

compreensão de conteúdos por alguns alunos, e, neste sentido, houve grande 

interesse em buscar caminhos.  

Por meio do meu orientador fui apresentada ao tema relacionado às 

Funções Psicológicas Superiores (FPS), sendo este um tema que despertou-me 

para a busca em melhor compreender suas complexas relações com o 

desenvolvimento humano e com a própria motivação.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas indicam que há um universo ainda a ser descoberto sobre os 

complexos mecanismos cognitivos e emocionais que envolvem o processo de 

ensino e aprendizagem. A busca por melhor compreensão das Funções 

Psicológicas Superiores (FPS), e especialmente da inter-relação das FPS e destas 

com a motivação, podem contribuir para o apontamento de estratégias e caminhos 

visando um melhor aprendizado (VYGOTSKY, 2001; MARTINS, 2011; MESSEDER 

NETO, 2015; GOYA; SILVA, 2018). 

A Educação Profissional e Tecnológica, assim como outros níveis de ensino, 

vivenciam também os desafios relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, 

assim, temas como abordagens, ferramentas e metodologias de ensino, além da 

motivação, são destaques muito recorrentes nas pesquisas educacionais como um 

todo (FREIRE, 1997; SAVIANI, 2007; BZUNECK, CAVENAGHI, 2009; MACIEL et 

al., 2011). Algo em comum, que pode ser identificado nas diferentes pesquisas, é o 

apontamento para uma posição ativa do professor em busca constante por 

estratégias que favoreçam o aprendizado do aluno. Tendo em vista que o Curso 

Técnico em Nutrição e Dietética visa a formação profissional de maneira integral e 

articulada, desenvolvendo competências e habilidades necessárias ao desempenho 

da profissão, a partir da experiência adquirida ao longo de dez anos da 

pesquisadora atuando como professora no curso, houve o interesse em investigar 

sobre a utilização de jogo, relacionando-o com a mobilização das Funções 

Psicológicas Superiores (FPS) e também com a motivação no intuito de buscar por 

perspectivas de contribuições para o processo de ensino e aprendizagem no curso. 

As Funções Psicológicas Superiores, alvo da produção teórica de Vygotsky, 

são descritas pelo autor como as funções mentais que caracterizam o 

comportamento consciente do homem, sendo uma atividade psicológica considerada 

“superior” porque se diferencia de mecanismos mais elementares, de origem 

biológica, como as ações reflexas, associações simples e reações automatizadas, 

capazes de se desenvolver de forma constante e individualizada ao longo da vida, a 

partir das experiências e especialmente das interações culturais e sociais 

(VYGOTSKY, 2007). Assim, nesta concepção, o desenvolvimento cognitivo e 

psíquico não é universal, imutável e passivo, mas sim um sistema aberto, de grande 

plasticidade, o que possibilita este desenvolvimento ao longo da vida do indivíduo, 
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validando desta forma a importância da utilização de diferentes estratégias de 

ensino, como o jogo didático. 

A motivação, por sua vez, apresenta uma relação direta com o 

desenvolvimento das FPS, sendo que pode ser considerada como a principal força 

motriz que impulsiona o aprendizado e o desenvolvimento como um todo. Assim, os 

estudos de Vygotsky (2007) destacam que as FPS fundamentam as necessidades 

dos indivíduos, gerando os motivos que atuam de forma propulsora a uma condição 

autônoma e ativa em busca do objetivo da aprendizagem. 

Como o Técnico em Nutrição e Dietética (TND), além de outras atribuições 

previstas em Resolução CFN nº 605/2018, apresenta uma importante atuação tanto 

na produção de Tabelas de Informação Nutricional de produtos alimentícios como 

também em atividades de Educação Nutricional, que se relacionam com este 

conteúdo, consideramos este um importante tema para centralizar ao jogo 

desenvolvido. Este conteúdo destaca-se, especialmente, diante de nosso contexto 

atual com notáveis mudanças no padrão alimentar e consequente perfil nutricional 

da população mundial nas últimas décadas devido, em grande parte, à elevada 

ampliação do consumo de alimentos industrializados; sendo assim, as informações 

nutricionais do rótulo dos produtos alimentícios constituem-se no principal elo entre o 

consumidor e o produto, sendo de extrema importância a leitura e compreensão 

destas informações (BRASIL, 2018; LOUZADA et al., 2015; OMS, 2006; LEONI, 

RODRIGUES, 2016). 

Em vista disso, esta pesquisa apresenta o desenvolvimento do produto 

educacional, Jogo “Nutri Saber”, relacionado ao conteúdo de Informações 

Nutricionais, aplicado a alunos do Curso Técnico em Nutrição e Dietética de uma 

escola pública de Londrina, buscando compreender: De que forma o jogo, utilizado 

como ferramenta didática, pode contribuir para mobilização das FPS e da motivação 

ao aluno? 

O objetivo geral da pesquisa foi, portanto, evidenciar elementos de 

mobilização das FPS e da motivação que apontem para contribuição do jogo como 

ferramenta didática. Para atingir este objetivo, consideramos os aspectos de 

integração das FPS e da motivação fundamentados em aporte teórico de Vygotsky e 

também dos autores Martins e Messender Neto. 
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De modo específico, idealizou-se, elaborou-se e aplicou-se o jogo, e 

apresentou-se elementos de integração das FPS e destas com a motivação em 

fundamentação teórica. 

Buscando atender adequadamente aos objetivos desta dissertação, a 

mesma encontra-se organizada da seguinte forma: a partir da introdução, o capítulo 

2 traz a fundamentação teórica relacionada às FPS, apresentando suas 

especificidades, suas inter-relações e relação com a motivação a partir de 

pressupostos de Vygotsky. O estudo sobre a utilização do jogo como ferramenta 

didática encontra-se delineado no capítulo 3 e, de forma resumida, os componentes 

da Tabela de Informações Nutricionais são apresentados no capítulo 4, tendo em 

vista que se trata do conteúdo central, abordado no jogo didático desenvolvido na 

pesquisa. 

Na sequência, no capítulo 5 são apresentados: o encaminhamento 

metodológico adotado, onde é denotado o problema de pesquisa e sua natureza, o 

contexto e caracterização dos participantes da pesquisa, a descrição do produto 

educacional e dos instrumentos de coleta de dados. 

No capítulo 6 encontram-se os dados obtidos neste trabalho, por meio de 

análise quantitativa e qualitativa sobre a aplicação do produto educacional com uma 

turma do Curso Técnico em Nutrição, tendo em vista os aspectos de mobilização 

das FPS e da motivação. Por fim, no capítulo 7, são apresentadas as considerações 

finais sobre a pesquisa. 

 

  



19 

2 AS FPS – FUNÇÕES PSICOLÓGICAS SUPERIORES 

 

Esta pesquisa apresenta as FPS (Funções Psicológicas Superiores) com 

base nos estudos de Vygotsky, e, tendo em vista os objetivos propostos, optou-se 

pela utilização das FPS destacadas pelos autores Messeder Neto (2015) e Martins 

(2011), conforme apresentado a seguir. 

As Funções Psicológicas Superiores (FPS), juntamente com as Funções 

Psicológicas Elementares (FPE), são funções psíquicas que funcionam em unidade 

com o objetivo de tornar o real inteligível para o ser humano. Pode-se dizer que as 

FPE são asseguradas pelo desenvolvimento biológico; e as FPS desenvolvem-se 

nos seres humanos a partir da apropriação da cultura pelo homem, rompendo com 

os limites biológicos, sendo consideradas funções construídas pelo aprendizado 

social. Outra diferença importante entre elas é que os processos elementares são 

regulados pelo ambiente e os processos superiores têm como característica a 

autorregulação (VYGOSTKY, 2007; MESSEDER NETO, 2015). 

Sendo assim, Vygotsky ressalta o aspecto cultural como influência 

determinante, afirmando que “o desenvolvimento das funções animais seguem 

linhas evolutivas específicas, absolutamente distintas das linhas de desenvolvimento 

das funções humanas, superiores, que entrelaçam o lastro orgânico e cultural” 

(VYGOTSKY, 1995, p. 128 apud MARTINS, 2011, p. 51). 

Portanto, para Vygotsky, o desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores corresponde à apropriação dos signos da cultura. Desta forma, o 

desenvolvimento conjunto do organismo e do domínio de signos abre as 

possibilidades, tanto para a ampliação cultural como para as diversas ações 

humanas. Ele afirma que “o ser humano é superior a todos os animais pelo fato, 

precisamente, de que o raio de sua atividade se amplia ilimitadamente graças às 

ferramentas” (VYGOTSKY, 1995, p. 129 apud MARTINS, 2011, p. 67). 

Um marco importante de evidência do desenvolvimento das FPS trazido por 

Vygotsky, foi a questão da ‘vontade’. Ele considerou-a como “produto em alto grau 

do autodomínio da conduta [...] um tipo especial de intervenção do homem sobre 

sua própria natureza”, e, portanto, a formação de conceitos e deduções tem sua 

base na intervenção da vontade (VYGOTSKY, 1995, p.133 apud MARTINS, 2011 p. 

75). 
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Martins (2011) destaca que, no processo de desenvolvimento histórico do 

indivíduo, não são propriamente as FPS que se transformam, mas sim as relações, 

ou seja, o ‘nexo’ entre as funções, surgindo novos agrupamentos desconhecidos 

anteriormente. A autora denomina como sistema psicológico o surgimento dessas 

novas e mutáveis relações nas quais se situam as funções. Neste sentido, a autora 

sugere considerar as FPS como ‘processos funcionais”, enfatizando que o 

desenvolvimento das mesmas ocorre de forma individualizada e integrada, 

concluindo que “não é o pensamento quem pensa ou o sentimento quem sente, 

quem assim o faz é a pessoa, que apenas arbitrária e artificialmente pode ser 

compartimentalizada” (MARTINS, 2011, p. 211). 

Portanto, a partir desta compreensão de que as FPE e FPS atuam de forma 

integrada, serão tomados por base nesta pesquisa, assim como pelos autores 

Martins (2011) e Messeder Neto (2015) os seguintes ‘processos funcionais’, 

destacados dos estudos de Vygotsky: sensação, percepção, atenção, memória, 

imaginação, pensamento, linguagem e  emoção/sentimento. 

Desta forma, na sequência tem-se uma breve explanação sobre as 

principais características que identificam cada uma das Funções Psicológicas 

Superiores (FPS) e, em seguida, destacamos a importante e inegável inter-relação 

entre as FPS e entre estas e a motivação. 

 

Sensação 

A Sensação corresponde à resposta subjetiva (interna, que ocorre dentro do 

indivíduo) aos estímulos objetivos do meio. Ela expressa o contato com o mundo por 

meio dos 5 sentidos: Tato, Olfato, Paladar, Visão e Audição; evidenciando a 

capacidade que o organismo humano tem de distinguir estímulos. Assim, toda 

experiência sensorial básica ocorre através da captação da realidade externa a partir 

dos sentidos. E não somente da realidade externa, mas, além disto, a Sensação 

também é capaz de proporcionar o contato do indivíduo com o seu mundo interno, 

ou seja, sensações internas do organismo humano também são captadas por ele 

(MARTINS, 2011). 

Desta forma, é possível compreender a Sensação como a função que 

desempenha um papel de primeira grandeza na formação da imagem subjetiva da 

realidade, sendo considerada a porta de entrada do mundo na consciência humana. 
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Percepção 

A Percepção refere-se à capacidade humana de captar estímulos do meio 

para o processamento de informações, refletindo aspectos parciais de objetos e 

fenômenos. Assim, a percepção tem uma relação direta com as sensações, pois 

estas iniciam o processo de percepção e de captação da realidade, sendo que a 

totalidade só pode ser construída a partir da consciência humana. Ou seja, a partir 

da sensação, há um tipo de processamento da informação, que ocorre de forma 

intencional com o objetivo de compreender o meio; então, na percepção já ocorre a 

categorização, a atribuição de significado e distinção das informações (MARTINS, 

2011). 

No ser humano há uma percepção integral: os indícios primários da 

percepção são vinculados às sensações; depois o organismo humano é capaz de 

apresentar os indícios secundários quando discrimina e age mediante abstração 

(mente e consciência). E estas captação e interpretação ocorrem em unidade na 

percepção, o que torna impossível a separação entre percepção do objeto 

(percepção imediata) e seu significado (percepção categorial), “de forma que a 

posse da significação do objeto se torna variável altamente interveniente na 

qualidade da percepção” (MARTINS, 2011, p. 109). 

Para Vygotsky (2007, p. 58), “A percepção é parte de um sistema dinâmico 

de comportamento; por isso, a relação entre as transformações dos processos 

perceptivos e as transformações em outras atividades intelectivas é de fundamental 

importância”. 

Desta forma, é possível considerarmos a percepção como um conjunto de 

representações e significações que são produzidas ao longo da história do indivíduo, 

e que são resultado do seu contato sociocultural com o mundo. 

 

Atenção 

A Atenção é uma atitude psicológica por meio da qual concentramos nossa 

atividade psíquica sobre objetos ou fenômenos específicos. É considerado um 

sistema interfuncional, ou seja, apenas funciona em contato com outras funções 

psíquicas superiores. Sendo assim, o aspecto sociocultural é o que possibilita o 

desenvolvimento desta função, pois a atenção e a percepção trabalham em íntima 
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unidade, de forma que a atenção melhora muito a qualidade da percepção e a 

percepção mobiliza a atenção (MARTINS, 2011). 

A atenção é, portanto, responsável pela seletividade da informação 

necessária ao indivíduo. De acordo com a autora, é possível identificar dois tipos 

básicos de atenção: a que é inconsciente, reflexa, involuntária, que ocorre, por 

exemplo, quando são os objetos que atraem a atenção do indivíduo de forma 

considerada ‘automática’; e também a que ocorre de foma voluntária, consciente, 

intencional, concentrada e dirigida, sendo chamada de ‘atenção arbitrária’, pois 

relaciona-se com arbítrio, vontade, desejo, intenção (MARTINS, 2011). 

Sendo assim, é possível compreender que a Atenção voluntária/dirigida 

depende de esforço, de foco, concentração e interesse, sendo passível, portanto, de 

ser aprendida e exercitada. Sabendo que o ser humano é capaz de mudar o foco da 

atenção, o que é chamado de dispersão; tem-se como fatores que influenciam na 

atenção: a intensidade, a novidade e o volume de estímulos; além da motivação, 

necessidades e interesses. Portanto, a significância da tarefa é fundamental para 

que a atenção seja dirigida e este fator é distinto entre os indivíduos (MARTINS, 

2011). 

Martins (2011) destaca a obra de Luria (1991), em que os autores afirmam 

que: “Deveria conceder-se a Atenção ao primeiro lugar dentre as funções”, isto 

considerando sua importância na representação de interfuncionalidade das funções 

superiores. Eles evidenciam que o ponto essencial no desenvolvimento da criança é 

que, ao contrário do animal, ela se mostra capaz de transferir sua atenção com 

independência e de maneira ativa, reconstruindo sua percepção (LURIA, 1991, p. 44 

apud MARTINS, 2011, p. 119). 

Vygotsky destaca que a “capacidade ou incapacidade de focalizar a própria 

atenção é um determinante essencial do sucesso ou não de qualquer operação 

prática” (LURIA, 1991, p. 27 apud MARTINS, 2011, p. 120). 

Assim, considerando-se a importância da Atenção, visto sua característica 

marcante de interfuncionalidade, quaisquer ações que visem mobilizá-la apresentam 

reflexo significativo no desenvolvimento cognitivo, o que valoriza e significa todos os 

seus fatores de influência citados, devendo ser considerados no processo de ensino 

e aprendizagem.  

 

Memória 
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A Memória dá ao homem a capacidade de acumular as informações e 

operar com os vestígios anteriores de experiências humanas, de forma que, mesmo 

sem a presença do fenômeno concreto, a experiência permanece na memória 

humana, garantindo assim a sobrevivência da espécie. Portanto, a experiência 

histórica da humanidade é dependente do registro das experiências proporcionadas 

pela memória, e, desta forma, a memória não pode ser considerada apenas como o 

resultado do processo de desenvolvimento do psiquismo humano, mas também 

como uma necessidade para a construção deste, sendo o processo responsável 

pela formação da imagem por evocação daquilo que no passado foi sentido, 

percebido e atentado (MARTINS, 2011). 

Neste sentido, podemos compreender a memória como uma função 

posterior à sensação/percepção/atenção que tem sua expressão no pensamento e 

linguagem, ou seja, trata-se de um processo cognitivo interdependente e 

fundamental para o desenvolvimento das demais funções psíquicas superiores. 

É possível compreender o funcionamento da memória, considerando três 

etapas ou processos: a de registro e codificação, que corresponde à entrada na 

memória de determinado registro; a de conservação e armazenamento, 

correspondente à capacidade de manutenção do registro pelo tempo necessário; e a 

de reprodução ou evocação, que corresponde à recuperação da informação 

armazenada conforme a necessidade, ou seja, quando há lembrança de um registro 

realizado (MARTINS, 2011). 

Além disto, considerando seu desenvolvimento, é possível distinguir dois 

tipos de memória: a de curto prazo (imediata) e a de longo prazo (mediada). Martins 

(2011) afirma que a memória de curto prazo é automática, mecânica ou involuntária, 

pois não associa o registro com outros fatos e, desta forma, se perde rapidamente; 

já a memória de longo prazo é reflexo de seu desenvolvimento sob ação direta do 

pensamento, de forma arbitrária. Assim, a principal diferença entre memória imediata 

e mediada reside no fato de que a memória imediata é produzida a partir de 

repetições, formando conexões temporais no cérebro; já a memória mediada 

apresenta o pensamento como primeiro plano, o que possibilita a atuação do 

indivíduo sobre a recordação não apenas dependendo das propriedades naturais da 

memória, mas por ação de conexões mentais entre imagem, signo (memória lógica), 

sem desconsiderar a influência das conexões afetivas (MARTINS, 2011). 
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Desta forma, pode-se verificar que o desenvolvimento da memória reflete a 

capacidade de fixar e recordar conteúdos de forma intencional e ativa; e que o 

interesse, sentido e significado, favorecem este processo. 

 

Imaginação 

A imaginação nos permite conhecer o que não temos na experiência 

imediata. É a função psíquica responsável pela criação de imagens novas, portanto, 

o processo de criação é essencialmente imaginativo. “Tudo o que conhecemos do 

que não houve na nossa experiência nós o conhecemos através da imaginação” 

(VYGOTSKY, 2001, p. 203). 

Segundo Martins (2011), o trabalho, como atividade tipicamente humana, 

exigiu do homem a construção do produto final em sua cabeça (envolvendo 

pensamento e sentimento), antes que este existisse materialmente. Assim 

desenvolveu-se a capacidade de projetar, ‘deformar’ o real e fazer novas conexões, 

apoiando-se em imagens registradas na experiência, portanto, na memória. Desta 

forma, segundo Messeder Neto (2015), quanto mais elementos do real o indivíduo 

dispuser na sua psique, mais imaginativo ele poderá ser, propondo combinações e 

criando a partir dos elementos já conhecidos. 

Por isto, como a imaginação depende do conhecimento do indivíduo sobre o 

mundo e de suas relações sociais, a interação e integração proporcionada ao 

indivíduo pode contribuir significativamente para educá-lo a perceber as expressões, 

potencializando a imaginação e consequente criatividade. Assim, o contexto escolar 

torna-se muito importante pelo potencial que possui de possibilitar, de forma 

intencional, o contato do estudante com a história da humanidade e de seu 

desenvolvimento, abrindo caminhos para o ato de imaginar e de resolver problemas 

a partir de sínteses, análises e comparações desenvolvidas no pensamento. 

 

Pensamento 

O Pensamento é o processo funcional responsável por trazer um reflexo 

generalizado da realidade, que se estrutura a partir das operações de síntese, 

análise e comparações, e permite a compreensão do mundo a partir de 

regularidades, relações causais, generalizações, abstrações e conceituações. Estas 

operações do pensamento são indissociáveis e permitem criar categorias e fazer 

classificações (MARTINS, 2011). 
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“Toda generalização, toda formação de conceitos, constitui o mais 

específico, mais autêntico e mais indiscutível ato de pensamento” (VYGOTSKY, 

2005, p. 288-289 apud MARTINS, 2011). 

A construção do pensamento (conhecimento) tem sua origem nas 

sensações e percepções, formando a imagem do objeto em suas vinculações 

internas abstratas. O seu desenvolvimento ocorre à medida que viabiliza a 

realização de tarefas, tanto condicionadas pelo impulso de operação como de 

exploração do meio, e também como forma de atendimento às necessidades 

(MARTINS, 2011). 

Trazendo a função de pensamento e a própria cognição para o campo 

educacional, Vygotsky propõe a compreensão da aprendizagem a partir do 

entendimento das zonas de desenvolvimento, em que a zona de desenvolvimento 

proximal expressa a distância entre o nível de desenvolvimento real (representado 

pela condição de resolução independente de problemas) e o nível de 

desenvolvimento potencial (representado pela condição de dependência de 

orientação e auxílio para resolução de problemas). Assim, o autor afirma que: “O 

nível de desenvolvimento real define funções que já amadureceram, ou seja, os 

produtos finais do desenvolvimento” (VYGOTSKY, 2005, p. 97 apud MARTINS, 

2011). 

Desta forma, a assimilação do significado de uma palavra, ou domínio de 

uma operação matemática ou de determinada linguagem, marca apenas o início do 

desenvolvimento de um aprendizado, uma base para vários processos internos e 

complexos a partir deste. A afirmação de Vygotsky (2005, p. 102 apud MARTINS, 

2011), de que “A noção de zona de desenvolvimento proximal capacita-nos a propor 

uma nova fórmula, a de que o ‘bom aprendizado’ é somente aquele que se adianta 

ao desenvolvimento”, é muito importante para nortear as ações que envolvem 

planejamento e propostas pedagógicas, tendo em vista a garantia de adequado 

processo de ensino-aprendizagem. 

Neste sentido, pode-se considerar a exemplificação e a experiência como 

ações muito relevantes na construção e desenvolvimento do pensamento, pois 

favorecem o interesse e significado às verbalizações e conceituações apresentadas, 

mobilizando assim outras funções superiores. Este processo de apropriação de 

conceitos, que pode ser compreendido como aprendizagem, é algo extremamente 
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complexo e distinto entre os indivíduos e ocorre de maneira dinâmica, gradativa e 

contínua ao longo da vida. 

 

 

 

 

Linguagem 

Estudos de Vygotsky (2005) colocam a “palavra” como a parte essencial da 

fala com função imprescindível para o processo de desenvolvimento da função do 

pensamento.  

De acordo com Martins (2011), o núcleo da evolução da linguagem reside na 

formação de conceitos. Assim, a unidade entre imagem psíquica e palavra, isto é, 

entre imagem e signo, “é quem abre as reais possibilidades para uma forma especial 

de representação do real consubstanciada sob a forma de conceitos” (MARTINS, 

2011 p.61). A autora esclarece que a representação conceitual não significa a mera 

reprodução do objeto em si, mas a apreensão de suas propriedades essenciais, 

gerais e universais, relacionando e fixando pontos comuns a objetos de uma mesma 

classe. Desta forma, a autora, em concordância com Vygotsky, destaca que as 

palavras são signos que expressam e simbolizam uma captação sensorial de 

objetos, fenômenos ou fatos; já a produção de conceitos, exige a 

intervenção/mediação de outras funções psíquicas complexas. 

Quando a inteligência prática (fala) e abstrata, que são linhas 

completamente independentes, convergem, é uma evidência de inteligência 

puramente humana, a qual Vygotsky (2005) classificou como o momento de maior 

significado de desenvolvimento intelectual. 

Portanto, a linguagem traz consigo na “palavra” tanto sua representação 

como seu significado, relacionando-se diretamente com as demais funções, 

evidenciando, sobretudo, a inter-relação entre as FPS. 

 

Emoção/Sentimento 

A emoção é constituída de programas de ação coordenados pelo cérebro, 

que gerenciam alterações fisiológicas involuntárias em todo o corpo através de 

secreções de hormônios e de neurotransmissores, que desencadeiam alterações 

nos diferentes sistemas do organismo: cardíaco, digestório, respiratório, entre 
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outros. Desta forma, a emoção possibilita um comportamento biologicamente 

vantajoso de resposta rápida diante de um acontecimento ou necessidade imediata 

(estímulo), originalmente com o objetivo de garantir a sobrevivência. Tais estímulos 

podem ser provenientes de acontecimentos externos ou ainda de pensamentos e 

ideias formadas a partir de experiências, havendo importante relação com a 

memória e imaginação. Portanto, a emoção é automática, não há controle da 

vontade sobre ela (MARTINS, 2011). 

À medida que esta resposta ao estímulo torna-se consciente, ou seja, 

passível de controle, é considerada então um sentimento com a percepção 

consciente e parcial da emoção. Contudo, nem todas as emoções tornam-se 

conscientes (MARTINS, 2011). 

Com o intuito de buscar a unidade entre as emoções e seus conteúdos 

psicológicos (sentimentos), Vygotsky propõe considerar o historicismo, visando 

romper com a visão da chamada psicologia clássica (pós-Descartes) das emoções, 

que é essencialmente dualista (chamado dualismo cartesiano – material/biológico x 

espiritual). Segundo Vygotsky, em nenhum outro campo de investigação se mostrara 

tão clara a cisão entre processos naturais, “inferiores” (emoções) e processos 

“superiores” (sentimentos) da qual resultaram os inúmeros impasses que marcaram, 

e marcam até os dias de hoje, os estudos sobre o desenvolvimento das emoções e 

sentimentos humanos (VYGOTSKY, 2005 apud MARTINS, 2011). 

Martins (2011) destaca que a vivência subjetiva humana se refere ao afeto, 

emoção e sentimento, portanto, está relacionada a todo o processo de 

humanização. 

Desta forma, pode-se considerar as emoções e sentimentos como um 

amálgama que transpassa e une todas as FPS, trazendo como evidência de seu 

desenvovimento a própria condição humana. 

 

2.1 INTEGRAÇÃO DAS FPS 

 

Embora faça distinção entre as FPS, Vygotsky deixa clara sua visão de uma 

ação integralizada e interdependente entre as FPE e as FPS, ao expor que “o todo e 

suas partes desenvolvem-se paralela e juntamente” (VYGOTSKY, 2007, p. 154). 

Assim, Vygotsky orientou suas investigações por um ‘enfoque sistêmico’ das 

funções psíquicas. Para ele, conceber o psiquismo como sistema determinava 
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revisões metodológicas radicais no âmbito da psicologia, posto que o traço 

específico de um sistema jamais poderia ser captado pela decomposição dos 

elementos que o constituem (VYGOTSKY, 2007; MARTINS, 2011). 

Vygotsky propôs então um outro tipo de análise, por meio da qual o todo 

pudesse ser segmentado em unidades, e definiu como unidade “o resultado da 

análise que, diferentemente da dos elementos, dispõe de todas as propriedades 

fundamentais características do conjunto e constitui uma parte viva e indivisível da 

totalidade”. A partir deste entendimento o autor encontrou na significação do “signo” 

o dado essencial para a compreensão do psiquismo como sistema interfuncional, 

identificando na “palavra” o ‘signo dos signos’, isto é, a unidade de análise nuclear 

no estudo do comportamento complexo (VYGOTSKY, 2001, p. 19). 

Neste sentido, as FPE e as FPS não se desenvolvem de modo 

independente e hierarquizado, mas como um entrelaçamento contínuo e 

permanente entre elas, um ‘processo funcional’ que reflete o legado cultural do 

indivíduo, traduzindo-o em sua conduta. 

A seguir, são apresentados alguns destaques de apontamentos e 

exemplificações sobre esta integração a partir do funcionamento das próprias FPS. 

Na FPS Percepção, por exemplo, que é a função capaz de categorizar, 

discriminar e significar os estímulos perceptivos, tem-se na mobilidade perceptiva 

um indício significativo de integração entre as FPS. Isto por sua capacidade 

voluntária de direção que tanto influencia como é influenciada pelas FPS sensação, 

atenção, linguagem e pensamento, os quais também atuam juntamente com a 

memória e a imaginação. Assim, Vygotsky destaca que:  

 

[...] a atribuição simultânea de significado à percepção é mais uma 
evidência de que as transformações qualitativas das funções psíquicas 
decorrem da fusão entre funções que, no caso específico da percepção, 
põe em relevo, especialmente, o amálgama entre percepção, fala e 
pensamento. (VYGOTSKY, 2007, p. 87). 

 

Vygotsky também deixa claro que as FPS Percepção e Atenção superam o 

imediatismo natural por meio da fala, utilizando da percepção categorizada. O autor 

destaca que a fala engloba funções emocionais, demonstrando assim a influência 

das emoções tanto na fala como nesta percepção categorizada (VYGOTSKY, 2007). 

Neste sentido, a percepção humana encontra-se entrelaçada com a função 

pensamento, pois não trata simplesmente da observação de cor e formas, mas de 
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um mundo com sentido e significado, que se expressa de forma categorizada e não 

isolada através da fala (VYGOTSKY, 2007). 

Da mesma forma, com o desenvolvimento da linguagem e do pensamento 

também são adquiridos conhecimentos sobre os objetos que refletem na qualidade 

da percepção (MARTINS, 2011). 

Com relação à FPS Atenção, também é possível destacar seu envolvimento 

com o pensamento, sendo capaz de selecionar os estímulos e controlar a reação 

aos processos perceptivos. Desta forma a atenção influencia (direciona) processos 

motores e racionais (razão), tornando-se importante para a função psíquica de 

formação do pensamento (MARTINS, 2011). 

Portanto, a atenção não atua sozinha, sempre precisa do contato e interação 

com outras funções psíquicas, dependendo do esforço e vontade para desenvolver-

se. Neste sentido, Vygotsky exemplificou que o macaco precisa necessariamente 

ver a vara para prestar atenção nela; no entanto, a criança deve prestar atenção 

para conseguir ver a vara. Isto demonstra claramente a relação entre as FPS 

atenção, memória, pensamento entre outras (VYGOTSKY, 2007). 

Quanto à relação direta entre as funções de Atenção e Pensamento, 

observa-se que a princípio a atenção conduz à formação dos conceitos, no entanto, 

com seu desenvolvimento de forma arbitrada, superior, essa relação se inverte e, 

nela, os conceitos adquirem a capacidade de dirigi-la (MARTINS, 2011). 

A FPS Memória também apresenta importante relação com o pensamento e 

com a linguagem: 

 

[...] operações simples, como atar nós e marcar um pedaço de madeira com 
a finalidade de auxiliares mnemônicos, modificam a estrutura psicológica do 
processo de memória. Elas estendem a operação de memória para além 
das dimensões biológicas do sistema nervoso humano, permitindo 
incorporar a ele estímulos artificiais, ou autogerados, que chamamos 
signos. (VYGOTSKY, 2007, p. 47). 

 

Assim, para Vygotsky, pensar se identifica com a memória para uma criança 

pequena, e para o adolescente a memória é que se identifica com o pensamento, 

ocorrendo uma inversão: 

 

[...] a experiência da criança e a influência ‘não mediada’ dessa experiência 
estão registradas na sua memória e determinam diretamente toda a 
estrutura do pensamento da criança pequena. [...] para as crianças, pensar 
significa lembrar; no entanto, para o adolescente, lembrar significa pensar. 
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[...] as relações entre as funções cognitivas mudam no curso do 
desenvolvimento. (VYGOTSKY, 2007, p. 49). 

 

Quanto à FPS Imaginação, também é possível verificar uma íntima relação 

desta com a FPS Emoção/Sentimento e ainda com o Pensamento. Mesmo que 

gerado por situações fantasiosas, os sentimentos despertados pela imaginação são 

verdadeiros e reais. Desta maneira, sentir, pensar, perceber, lembrar, estarão 

sempre presentes nesta síntese complexa que é a imaginação do ser humano 

(MESSEDER NETO, 2015). 

Quanto à relação da imaginação com o pensamento e a importância do 

significado, encontramos em Vygotsky que: “Um símbolo é um signo, mas o cabo de 

vassoura não funciona como signo de um cavalo para a criança, a qual considera 

ainda a propriedade das coisas, mudando, no entanto, seu significado” 

(VYGOTSKY, 2007, p. 116). 

Como a rigor, na abrangência do termo, imaginação designa qualquer 

processo que se desenvolve por meio de imagens, de certo modo, todos os 

processos funcionais são, em alguma medida, processos imaginativos. Já como 

processo funcional específico, a imaginação possui suas singularidades e um curso 

de desenvolvimento fundamentalmente alinhado ao desenvolvimento da linguagem, 

do pensamento e dos sentimentos (MESSEDER NETO, 2015). 

Sobre a FPS Linguagem, tem-se em sua unidade com a percepção e ação a 

representação de que são as FPS que levam (motivam) à ação, seja esta 

representada pela fala ou ainda pelos demais comportamentos humanos, este fato é 

destacado por Vygotsky: 

 

[...] as crianças resolvem suas tarefas práticas com a ajuda da fala, assim 
como dos olhos e das mãos. Essa unidade de percepção, fala e ação, que, 
em última instância, provoca a internalização do campo visual, constitui o 
objeto central de qualquer análise da origem caracteristicamente humanas 
de comportamento. (VYGOTSKY, 2007 p. 13). 

 

Para Vygotsky, a fala apresenta uma função planejadora que dirige, 

determina e domina o curso da ação. O autor ainda destaca a importante inter-

relação da fala com a função emocional (VYGOTSKY, 2007). 

Sendo assim, Martins (2011, p. 151) conclui que: “Nem a linguagem é 

simplesmente o veículo do pensamento nem o pensamento mero conteúdo interno 

da linguagem”, e que ambos só existem em suas máximas expressões ou como 
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funções complexas culturalmente formadas, à medida que se superam na direção da 

construção de uma unidade entre si, isto é, no processo unitário representado pelo 

pensamento humano. 

Para Vygotsky, a linguagem surge inicialmente como um meio de 

comunicação entre a criança e as pessoas em seu ambiente; posteriormente, 

converte em fala interior, organizando assim o pensamento. Para o autor, são as 

interações no ambiente que colaboram para o desenvolvimento da fala interior e, 

consequentemente, do pensamento reflexivo e comportamento voluntário da 

criança. Inclusive, o autor cita os experimentos de Piaget que demonstram que a 

cooperação fornece a base para o desenvolvimento de julgamento moral pela 

criança. Portanto, o comportamento voluntário é fruto do desenvolvimento dessa fala 

interior e do pensamento reflexivo. Nesse sentido, também podemos entender que a 

motivação interna do aprendiz está estreitamente relacionada com a percepção do 

sentido e do significado (VYGOTSKY, 2007). 

Ainda encontramos em Vygotsky a relação direta de interação entre o 

desenvolvimento das FPS (com destaque para as funções que envolvem a 

comunicação e planejamento), com as funções emocionais. Segundo ele: 

“Concebemos a atividade intelectual verbal como uma série de estágios nos quais 

as funções emocionais e comunicativas da fala são ampliadas pelo acréscimo da 

função planejadora” (VYGOTSKY, 2007, p. 17). 

Martins (2011 p.58) destaca que: “A significação imbrica pensamento e 

linguagem, e, também, razão e afeto. Todo e qualquer sentimento carrega consigo 

um complexo sistema de ideias por meio das quais possa se expressar”. Ou seja, 

pode-se dizer que todas as FPS também contêm, em certo aspecto, a atividade 

afetiva. 

Vygotsky apontou um caminho importante para compreensão do 

pensamento a partir do reconhecimento das influências afetivas. 

 

Quem separou desde o início o pensamento do afeto fechou definitivamente 
para si mesmo o caminho para a explicação das causas do próprio 
pensamento [...] quem separou o pensamento do afeto inviabilizou de 
antemão o estudo da influência reflexa do pensamento sobre a parte afetiva 
e volitiva da vida psíquica. (VYGOTSKY, 2001, p. 16). 

 

Neste sentido, Vygotsky apenas indicou o caminho para se estudar a 

unidade afetivo-cognitiva e Leontiev (1988) deu continuidade trazendo grandes 
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contribuições. Leontiev defendeu a importância de distinção entre necessidades e 

motivos, muitas vezes tomados na psicologia como sinônimos. Segundo ele, a 

necessidade corresponde a um estado carencial e profundamente emocional 

gerador de tensão que mobiliza a ação. Contudo, a ação do sujeito sobre o mundo 

possibilita-lhe uma reorientação da necessidade. E esse processo reconfigura a 

relação sujeito-objeto, na base da qual a necessidade se converte em motivo. O 

motivo abarca, pois, a unidade entre a necessidade e o objeto que lhe corresponde, 

que adquire, assim, função estimuladora e orientadora da atividade. Desta forma, 

Leontiev mostra a importância do motivo, que tem a função estimuladora e 

orientadora da atividade, ou seja, trata-se da motivação interior defendida por 

Vygotsky. Igualmente, esses autores convergem ao considerarem que as emoções 

humanas acompanham positivamente o processo de humanização, contrapondo-se 

à concepção clássica das emoções como núcleo fossilizado, como rudimentos 

arcaicos, da existência do homem (LEONTIEV, 1988 apud MARTINS, 2011). 

Para Vygotsky, inclusive, o adoecimento mental corresponderia à 

desintegração do sistema psíquico, pois ainda que as funções se apresentem 

isoladamente intactas, deixam de desempenhar seu papel como sistema, ou seja, 

perde-se o equilíbrio funcional, mostrando assim que a própria saúde mental está 

estreitamente relacionada com as FPS desempenhando seu papel não 

isoladamente, mas numa unidade interfuncional (MARTINS, 2011). 

Portanto, dado que a FPS emoção/sentimento (campo afetivo) encontra-se 

entrelaçada às demais FPS, qualquer disfunção nesta relação pode implicar em 

prejuízo ao seu próprio desenvolvimento e, sobretudo, ao desenvolvimento das 

demais funções. Outro aspecto importante é expresso pela “vontade” que apresenta- 

-se como marco do desenvolvimento das FPS, considerando-se assim que a 

unidade afetivo-cognitiva relaciona-se também de forma integrada com a motivação.  

 

2.2 MOTIVAÇÃO E AS FPS 

 

Considerando a origem da palavra motivação no latim, descrita por 

Nakamura et al. (2005 p. 12): movere, motum, que significa ‘aquilo que faz mover’; e 

também a definição de Bzuneck e Cavenaghi (2001, p. 9) como ‘motivo ou aquilo 

que move uma pessoa ou a coloca em ação ou a faz mudar de curso’; é possível 

compreender motivação como um processo complexo no qual interagem as 
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características de personalidade e características do ambiente percebidas no 

sentido de mover um indivíduo a uma ação ou comportamento. 

Tendo em vista os objetos de estudo desta pesquisa, tomamos por base os 

pressupostos apresentados por Vygotsky sobre motivação. Para o autor, 

compreende-se motivação como a capacidade estimuladora e orientadora para uma 

determinada ação (VYGOTSKY, 2007). 

Acredita-se que, através da motivação, o professor pode favorecer o 

desenvolvimento das potencialidades do aluno. E, isto apenas é possível a partir do 

interesse do professor em conhecer o aluno, desenvolvendo assim estratégias 

capazes de motivá-los. 

Sobre isto, Vygotsky destaca: 

 

[...] examinaremos um fato há muito observado pela investigação científica: 
onde o meio não cria os problemas correspondentes, não apresenta novas 
exigências, não motiva nem estimula com novos objetivos o 
desenvolvimento do intelecto, o pensamento do adolescente não 
desenvolve todas as potencialidades que efetivamente contém, não atinge 
as formas superiores ou chega a elas com um extremo atraso. 
(VYGOTSKY, 2001, p. 175). 

 

Assim, ao identificar os conhecimentos prévios, os objetivos, valores e 

interesses pessoais, além das características socioeconômicas e culturais dos 

alunos, é possível ao professor buscar por estratégias que tenham um valor 

funcional para a motivação dos alunos. Tais ações constituem-se fatores 

preconizados nas diferentes metodologias e abordagens aplicadas ao contexto 

escolar.  

Vygotsky evidenciou a relação da motivação com o desenvolvimento das 

FPS, constituindo-se como ‘estímulos artificiais’ ao comportamento. Para o autor: 

 

As funções elementares têm como característica fundamental o fato de 
serem total e diretamente determinadas pela estimulação ambiental. No 
caso das funções superiores, a característica essencial é a 
estimulação autogerada, i.e., a criação e o uso de estímulos artificiais que 
se tornam a causa imediata do comportamento. (VYGOTSKY, 2007, p. 28, 
grifo do autor). 

 

Ou seja, Vygotsky destacou a presença da autonomia como marcador de 

desenvolvimento das FPS e também como o marco para o que chamou de 

‘motivação interior’. Para o autor, a liberdade das operações das crianças, a sua 
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maior independência em relação à estrutura da situação visual concreta, e o fato de 

as operações práticas tornarem-se muito menos impulsivas e espontâneas do que a 

dos macacos, é uma evidência de que a manipulação direta é substituída por um 

processo psicológico complexo, através do qual “a motivação interior e as intenções 

estimulam o seu próprio desenvolvimento e realização” (VYGOTSKY, 2007, p.14). 

Assim, o autor trouxe à análise a questão da “vontade”, concebendo-a como 

produto em alto grau do autodomínio da conduta. A “vontade”, segundo ele, 

representa um tipo especial de intervenção do homem sobre sua própria natureza, 

daí que: “O pensamento, propriamente dito, a formação de conceitos, os juízos e as 

deduções se baseiam na intervenção da vontade” (VYGOTSKY, 2005, p. 133 apud 

MARTINS, 2011). 

Nessa direção, o autor afirmou que o signo se infiltra nos processos 

psíquicos, conferindo-lhes um traço psicológico específico: a possibilidade da 

eleição. Por conseguinte, a vontade se revela como atributo de todas as estruturas 

superiores (VYGOTSKY, 2001). 

No desenvolvimento da Atenção voluntária, por exemplo, tem-se na 

concentração e intensidade uma íntima relação com o grau de motivação. Vygotsky 

coloca a conquista da liberdade do indivíduo em escolher intencionalmente aquilo 

sobre o qual prestar atenção, como questão nodal de seus estudos sobre a atenção 

(MARTINS, 2011). 

Outro exemplo refere-se ao desenvolvimento da memória racional ou 

voluntária, pois como é gerada por associações com experiências e contatos 

anteriores, e mantém-se por longo prazo a partir de esforço (atitude ativa), é 

permeada por inúmeras conexões no cérebro, relacionando-se com o interesse, 

sentido e motivação. Assim, a qualidade da memória é regulada pelas finalidades, 

sobretudo, pela importância que tais ações têm para o indivíduo, ou seja, está 

intrinsecamente relacionada com a motivação interior (MARTINS, 2011). 

Da mesma forma, tem-se na apropriação de conceitos científicos e na 

aprendizagem, exemplo do desenvolvimento das funções de pensamento/linguagem 

e das emoções, a partir da orientação conscientemente dirigida, evidenciando a 

íntima relação destas funções psicológicas com a motivação interna. Vygotsky 

coloca em alto relevo o aspecto de interdependência das FPS e da motivação: 

 

Por trás do pensamento existe uma tendência afetiva e volitiva. Só ela pode 
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dar a resposta ao último porquê na análise do pensamento. Se antes 
comparamos o pensamento a uma nuvem pairada que derrama uma chuva 
de palavras, a continuar esta comparação figurada teríamos de assemelhar 
a motivação do pensamento ao vento a movimentar as nuvens. 
(VYGOTSKY, 2001, p. 479). 

 

Portanto, a motivação constitui-se no valor de maior significância para o 

desenvolvimento das FPS e, assim, ações, estratégias e/ou ferramentas capazes de 

mobilizar as FPS e contribuir para seu desenvolvimento, podem ser consideradas 

como potencialmente motivadoras. 

Neste sentido, a utilização de jogos pode ser uma importante ferramenta 

motivadora, para tornar o ensino lúdico e prazeroso, criando um ambiente mais 

agradável, desafiador, interessante e, consequentemente, mais favorável ao 

processo de ensino-aprendizagem a partir do desenvolvimento das FPS. A seguir 

apresentamos um breve estudo sobre o jogo didático como ferramenta de motivação 

ao ensino. 
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3 O JOGO DIDÁTICO COMO FERRAMENTA DE MOTIVAÇÃO AO ENSINO 

 

Encontramos a definição de lúdico no dicionário Aurélio como “algo referente 

a, ou que tem o caráter de jogos, brinquedos e divertimentos” (FERREIRA, 2002). 

Kishimoto (2003, p. 56) descreve que a palavra “lúdico” tem sua origem na 

palavra latina “ludus”, que etimologicamente quer dizer jogo. Para a autora, “o lúdico 

se define como sendo uma categoria geral na qual estão inseridas todas as 

atividades que têm características de jogos, brinquedos e brincadeiras”. Estes 

recursos tendem a influenciar naturalmente o ser humano, pois este apresenta uma 

tendência à ludicidade desde criança até a idade adulta. Em geral, constituem-se por 

atividades que envolvem as esferas motoras, cognitivas e afetivas dos indivíduos e, 

desta forma, o ser que brinca e joga é também um ser que age, sente, pensa, 

aprende e se desenvolve intelectual e socialmente. 

Gomes e Friedrich (2001, p. 102) destacam que o jogo pedagógico ou 

didático é aquele fabricado com o objetivo de proporcionar determinadas 

aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, por conter o aspecto lúdico 

e ao mesmo tempo ser utilizado para atingir determinados objetivos pedagógicos, 

constituindo-se “uma alternativa para se melhorar o desempenho dos estudantes em 

alguns conteúdos de difícil aprendizagem”. 

Nesta perspectiva, o jogo pedagógico não é o fim, mas o eixo que conduz a 

um conteúdo didático específico, resultando em um empréstimo da ação lúdica para 

o aprendizado. Embora sua utilização com fins pedagógicos tenha se ampliado ao 

longo dos anos, ainda identifica-se menor aceitação entre alguns professores por 

associarem a interação e diversão proporcionadas pelo jogo com a indisciplina e 

perda de controle, em uma visão tradicional de ensino (GOMES; FRIEDRICH, 2001; 

SANTOS; OLIVEIRA, 2018; SANTANA, 2006). 

Autores como  Gomes e Friedrich (2001); Kishimoto (2003) e Goya e Silva 

(2018) também destacam a necessidade de equilíbrio entre a função lúdica, que 

propicia diversão e prazer, e a função educativa, que permite que o sujeito aprenda 

algo durante o jogo. Eles apontam a importância do equilíbrio entre estas funções na 

elaboração do jogo didático, ressaltando que o conteúdo científico deve ser 

priorizado para garantir o desenvolvimento do aluno, desta forma a diversão é o 

caminho para chegar-se ao objetivo de aprendizagem. Quando não há o equilíbrio e 

prioriza-se a diversão, o jogo deixa de ser didático para ser apenas um jogo, da 
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mesma forma que, se a função educativa prevalece muito sobre o aspecto lúdico, de 

diversão, torna-se apenas um material didático. Ainda elucidam que não basta o 

conteúdo estar presente no jogo, deve haver uma centralidade no conhecimento 

científico de forma a possibilitar e favorecer o desenvolvimento e aprendizagem. Em 

geral, grande parte deste equilíbrio é alcançada por meio da adequada mediação do 

professor na prática do jogo (GOYA; SILVA, 2018). 

A partir de importantes reflexões apresentadas por Moreira (2003), é 

possível identificar a relação direta do jogo à aprendizagem significativa, uma vez 

que o jogo didático pode propiciar o alcance de diversos objetivos relacionados à 

cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, fundamentais para a 

construção de conhecimentos); da afeição (desenvolvimento da sensibilidade e da 

estima e atuação no sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); da 

socialização (simulação de vida em grupo); da motivação (envolvimento da ação, do 

desafio e mobilização da curiosidade) e criatividade. Assim, é possível considerar 

que as aprendizagens significativas de conhecimentos são facilitadas quando tomam 

a forma aparente de atividade lúdica, pois os alunos ficam entusiasmados quando 

recebem a proposta de aprender de uma forma mais interativa e divertida, 

resultando em um aprendizado significativo. 

Existem, no uso dos jogos, dois aspectos primordiais: um referente à 

afetividade, expresso durante a ação, e outro referente aos aspectos cognitivos, por 

meio dos quais o jogo proporciona avanços nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento. Para Vygotsky (2001), o desenvolvimento da espécie humana está 

baseado no aprendizado, que sempre envolve a interferência, direta ou indireta, de 

outros indivíduos e a reconstrução pessoal da experiência e dos significados. 

Em seus estudos sobre as FPS, Vygotsky diferencia o simples conceito de 

‘estímulo-resposta’ da ‘mediação’, apresentando dois elementos básicos 

responsáveis pela mediação: “o instrumento, que tem a função de regular as ações 

sobre os objetos, e o signo, que regula as ações sobre o psiquismo das pessoas.” 

(VYGOTSKY, 2001 p.88). Para o autor, uma memória mediada por signos é mais 

duradoura do que a não mediada. Daí a importância, por ele conferida, a esse 

elemento, o signo, como mediador do conhecimento psicológico. Vygotsky estudou a 

formação dos sistemas simbólicos e os processos de internalização desses 

sistemas, considerando as transformações sofridas pelo indivíduo ao longo do seu 

desenvolvimento, a partir dos processos de mediação. Segundo Vygotsky (2001), as 
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aprendizagens se dão em forma de processos que incluem: aquele que aprende, 

aquele que ensina e, mais, a relação entre essas pessoas. O processo 

desencadeado num determinado meio cultural – aprendizagem – vai despertar os 

processos de desenvolvimento internos no indivíduo. Assim, o desenvolvimento não 

ocorre na falta de situações que propiciem um aprendizado. Essa conclusão levou o 

autor a pensar o conceito de zona de desenvolvimento proximal: onde a criança, em 

cada momento de seu desenvolvimento, tem um nível de desenvolvimento real e um 

nível de desenvolvimento potencial. O primeiro representa a capacidade que a 

criança tem de realizar tarefas de forma independente. O nível de desenvolvimento 

potencial seria sua capacidade de desempenhar tarefas com ajuda de adultos ou de 

amigos mais capazes. A distância entre esses dois níveis é a zona de 

desenvolvimento proximal. Ao interferir na zona do desenvolvimento proximal, um 

educador estará contribuindo para movimentar os processos de desenvolvimento 

das funções mentais complexas da criança. Assim, atuando nesta zona, a 

interferência é mais transformadora (VYGOTSKY, 2001). 

Segundo Rego (2000), o uso dos jogos proporciona ambientes desafiadores, 

capazes de “estimular o intelecto” favorecendo a conquista de estágios mais 

elevados de raciocínio. “Isto quer dizer que o pensamento conceitual é uma 

conquista que depende não somente do esforço individual, mas principalmente do 

contexto em que o indivíduo se insere, que define, aliás, seu ‘ponto de chegada’.” 

(REGO, 2000, p. 79).  Vygotsky (2007) trabalha constantemente com a ideia de 

reconstrução, de reelaboração, por parte do indivíduo, dos significados que lhe são 

transmitidos pelo grupo cultural. Assim, com relação à atividade escolar, é 

interessante destacar que a interação entre os alunos também provoca intervenções 

no desenvolvimento. E, devido à heterogeneidade presente nas turmas, os próprios 

alunos podem atuar como mediadores de aprendizagem. Acredita-se, dessa forma, 

que os jogos também possam resgatar o desejo pela busca de conhecimento e tornar 

a aprendizagem mais prazerosa, por meio da qual o aluno passe a gostar, cada vez 

mais, de aprender (REGO, 2000). 

Ao estudar a função imaginação nos tópicos iniciais, observou-se que toda 

situação imaginária contém regras de uma forma oculta. Da mesma maneira, todo 

jogo com regras contém, de forma oculta, uma situação imaginária. Isto mostra como 

o jogo promove o desenvolvimento da FPS imaginação (VYGOTSKY, 2007). 
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Para Vygotsky (2007, p. 113): “É no brinquedo que a criança aprende a agir 

numa esfera cognitiva, em vez de uma esfera visual externa, dependendo assim das 

motivações e tendências internas e não dos incentivos fornecidos pelos objetos 

externos”. Neste sentido, o jogo constitui-se um brinquedo que, mesmo sendo 

utilizado por jovens e adultos, pode contribuir significativamente para o 

desenvolvimento cognitivo e, consequentemente, para a aprendizagem. 

Vygotsky afirma que o atributo essencial do brinquedo é que uma regra 

torna-se desejo, ou seja: 

 

[...] satisfazer as regras é uma fonte de prazer [...] Tal regra é uma regra 
interna, uma regra de autocontenção e autodeterminação, como diz Piaget 
[...] Em resumo, o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. 
Ensina-a a desejar, relacionando seus desejos a um ‘eu’ fictício, ao seu 
papel no jogo e suas regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma 
criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-
ão seu nível básico de ação real e moralidade. (VYGOTSKY, 2007, p.121). 

 

Sendo assim, a característica de conter regras, presente nos jogos, favorece 

a aquisição destes benefícios do aprendizado por meio do brinquedo, ainda que em 

idade adulta (KISHIMOTO, 2003). 

Diante dos desafios no processo de ensino e aprendizagem sobre diferentes 

conteúdos e, no caso desta pesquisa, considerando o conteúdo relacionado às 

Informações Nutricionais, o jogo didático constitui-se uma importante alternativa 

como estratégia de êxito para este processo. 

Em seguida apresentamos um breve estudo sobre o tema central do jogo 

elaborado na pesquisa. 
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4 COMPONENTES DA TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 360/03 estabelece, em Tabela 

Nutricional, a obrigatoriedade dos seguintes itens: valor energético (calorias), teor de 

carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra 

alimentar e sódio; além da %VD (Valores Diários Recomendados) destes itens, com 

base em uma dieta de 2.000 kcal (ANVISA, 2003). Estudos apontam que a tabela de 

informação nutricional, apesar de ser um dos elementos de grande importância do 

rótulo dos alimentos, é fonte de muitas dúvidas pelo consumidor, por apresentar um 

conteúdo de maior complexidade com presença de termos técnicos desconhecidos 

por grande parte da população (CAVADA et al., 2012; NASCIMENTO, 2004). 

Sabendo-se que, de acordo com a RDC nº 360/03 (ANVISA, 2003), nutriente 

é toda substância que compõe um alimento, sendo capaz de produzir energia e 

outros fins diversos, relacionados ao crescimento, desenvolvimento e manutenção 

da saúde e da vida, a tabela de informação nutricional apresenta as quantidades nos 

alimentos dos nutrientes e fibras medidas em gramas (g) e do valor energético 

medido em quilocalorias (kcal). Para a resolução mencionada, a quantidade destes 

itens é disposta de forma proporcional à quantidade de porção do alimento 

especificada no rótulo, apresentando, concomitantemente, a percentagem do valor 

diário recomendado (%VD) em relação a uma dieta de 2.000 kcal. A porção aparece 

na tabela em gramas (g) ou mililitro (mL), e também em medidas caseiras (unidades, 

xícaras, colheres, copos etc.), sendo esta a quantidade que deve ser considerada 

para consumo por vez do alimento, com vistas a manter uma alimentação saudável. 

Como o consumo de alguns produtos alimentícios usualmente se dá em quantidade 

maior do que a porção apresentada, torna-se necessário assim, ao consumidor, a 

realização de divisão ou multiplicação dos valores apresentados na tabela, para se 

obter a quantidade exata ingerida de calorias, nutrientes e fibras dos alimentos 

(ANVISA, 2003; ANVISA, 2005; MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005; FRANCO, 2008). 

O valor energético é o potencial de energia fornecido pelos alimentos. Os 

nutrientes específicos que fornecem energia são os macronutrientes (carboidratos, 

proteínas e gorduras), sendo quilocaloria a unidade de medida utilizada para 

representar o valor energético na Tabela de Informação Nutricional.  

A correspondência energética do carboidrato e também da proteína é de 4 kcal  

por grama, e da gordura é de 9 kcal por grama (ANVISA, 2005; MAHAN;  
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ESCOTT-STUMP, 2005; FRANCO, 2008). O desequilíbrio entre o consumo e o 

gasto energético pode ocasionar, tanto a formação de uma reserva no organismo 

que se dá na forma de triglicerídeos no tecido adiposo favorecendo o sobrepeso, 

obesidade, além de outras doenças correlatas, como também pode ocasionar o 

emagrecimento pela perda destas reservas no organismo. Considerando-se as 

recomendações previstas em RDC 360, de 23 de novembro de 2003, tem-se o valor 

diário de 2.000 kcal, como recomendação energética a um adulto saudável 

(ANVISA, 2003). No entanto, para o atendimento às necessidades fisiológicas 

individuais devem ser consideradas as variáveis de gênero, idade, constituição 

corporal, nível de atividade física e doenças preexistentes (MAHAN; ESCOTT-

STUMP, 2005). 

Comumente consumidores confundem os termos ‘calorias’ e ‘carboidratos’, 

considerando-os com o mesmo significado (MARAGONI; MANIGLIA, 2017). No 

entanto, como dito anteriormente, os carboidratos são apenas um dos 

macronutrientes que apresentam correspondência energética na dieta. Trata-se de 

compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio em proporção (C:O:H2), produzidos 

pelos vegetais com a principal função de fornecer energia ao organismo. Devem, em 

geral, corresponder a cerca de 55% a 75% do total de energia consumido 

diariamente. Os cereais, tubérculos, raízes, além da cana, mel e todos os produtos a 

partir destes, como alimentos à base de farinhas e doces, constituem-se as 

principais fontes de carboidratos da dieta (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005). 

As proteínas são estruturas formadas por aminoácidos, de origem vegetal e 

animal, que, além de função energética, também apresentam no organismo funções 

estruturais (constituição das células, tecidos e órgãos); enzimáticas e hormonais. 

Preconiza-se que 10% a 15% do aporte energético da dieta consumida seja de 

origem proteica. As proteínas apresentam como fonte principal na dieta as carnes 

em geral, além de ovos, leites e derivados, e leguminosas como feijões, soja, 

lentilha, ervilhas e grão-de-bico (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005). 

As gorduras ou lipídios, também chamados de ácidos graxos, são os 

nutrientes com maior potencial energético. Além da função energética, também são 

necessários para absorção das vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), e contribuem 

para o controle térmico do corpo e para a função hormonal. Devem corresponder de 

15% a 30% das kcal totais em uma dieta. Na tabela nutricional este item 
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corresponde ao total de gorduras do alimento que inclui gorduras saturadas, 

insaturadas e gorduras trans (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005). 

As gorduras saturadas são ácidos graxos que contêm apenas ligações 

simples em sua cadeia e apresentam-se sólidos à temperatura ambiente, tendo 

como principal fonte alimentos de origem animal, estando presentes também em 

vegetais como o coco. Uma dieta com alto teor de ácidos graxos saturados está 

relacionada ao aumento de peso corporal, aumento de circunferência abdominal, 

elevação dos níveis de colesterol sanguíneo, doenças cardiovasculares, diabetes 

mellitus (DM), câncer e outras doenças crônicas (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005). 

As gorduras trans ou ácidos graxos trans são isômeros geométricos dos 

ácidos graxos insaturados (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005). Podem estar 

presentes naturalmente em quantidades muito reduzidas em alimentos de origem 

animal, entretanto, suas maiores concentrações são encontradas em alimentos 

industrializados, que foram submetidos ao processo de hidrogenação, com fins de 

atribuir determinadas características sensoriais relacionadas à consistência, além de 

maior tempo de validade a esses produtos (OLIVEIRA, 2013). O consumo de ácidos 

graxos trans deve ser evitado, pois estes inibem a metabolização e utilização dos 

ácidos linoleico e linolênico, além de agir sobre as lipoproteínas, aumentando os 

teores de LDL-colesterol (Low Density Lipoproteins – Lipoproteína de baixa 

densidade) e reduzindo a HDL-colesterol (High Density Lipoproteins – Lipoproteina 

de alta densidade); o que favorece a aterosclerose (formação de placas nas artérias 

que pode levar a infarto). Diversos estudos relacionam o consumo de gordura trans 

ao aumento de incidência de doença arterial coronária (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 

2005; GAZZOLA; DEPIN 2015). Portanto, não há determinação de Ingestão Diária 

Recomendada (IDH) para este componente. No entanto, é importante salientar que, 

de acordo com a legislação vigente, ao alimento que apresenta valor menor de 0,2g 

de ácido graxo trans em sua porção, permite-se a exposição em seu rótulo da 

seguinte inscrição: “livre de gordura trans”, embora esteja presente no alimento 

(ANVISA, 2005). 

A fibra alimentar é a parte comestível das plantas resistente à digestão e 

absorção no intestino delgado de humanos, com fermentação completa ou parcial no 

intestino grosso. Trata-se de alguns polissacarídeos, oligossacarídeos, ligninas e 

outras substâncias presentes nos vegetais. Estes componentes promovem efeitos 

fisiológicos importantes ao organismo como o favorecimento de esvaziamento 
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gástrico e trânsito intestinal; absorção de nutrientes através de contribuição para o 

crescimento e a composição da flora intestinal; além de redução das concentrações 

dos níveis de colesterol e glicose séricos (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005). 

O sódio é um constituinte dietético indispensável ao organismo, 

representando em média 2% do conteúdo mineral de todo o organismo. Trata-se de 

um micronutriente (mineral) que está envolvido em quatro funções fisiológicas 

principais: balanço e distribuição de água, equilíbrio osmótico, equilíbrio ácido-base 

e ação muscular normal. É absorvido através do trato gastrointestinal e excretado 

pela urina, fezes e suor. O sódio é encontrado abundantemente na natureza em 

alimentos de origem vegetal e animal. O excesso do consumo deste mineral na dieta 

pode ocorrer por meio do elevado consumo de produtos industrializados, além da 

adição aos alimentos de cloreto de sódio (sal de cozinha) e isto pode ocasionar 

hipertensão e problemas renais. A IDR (Ingestão Diária Recomendada) para este 

mineral é de 2000mg/dia (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005; BRASIL, 2006). 

Outros micronutrientes (vitaminas e minerais), em geral, não são de 

informação obrigatória na tabela nutricional do rótulo dos alimentos, mas podem ser 

referidos à medida que atendem a recomendações específicas de quantidade por 

porção descritas na legislação (BRASIL, 2006). 
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5 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

A presente pesquisa é quali-quantitativa por combinar características de 

ambos os métodos, os quais são destacados por Tozoni-Reis (2007) da seguinte 

forma: o trabalho com dados imediatos mensurados a partir da realidade dos 

fenômenos, caracterizando a pesquisa quantitativa; e a busca por descoberta de 

significados mais profundos do objeto observado através, por exemplo, de entrevista 

com indivíduos que tiveram uma experiência prática com o problema pesquisado, 

buscando por análise de experiências que contribuam para a compreensão de um 

fenômeno, caracterizando a pesquisa qualitativa. Esta pesquisa possui também 

caráter exploratório, uma vez que possibilita maior familiaridade do pesquisador com 

o fenômeno investigado (GIL, 2009). 

Buscando atender aos objetivos já apresentados na introdução deste 

trabalho, de evidenciar elementos de mobilização das FPS e da motivação que 

apontem para contribuição do jogo como ferramenta didática, além da integração 

das FPS e da motivação, desenvolveu-se a pesquisa conforme etapas descritas em 

Quadro 1, abaixo. 

 

Quadro 1 – Etapas de desenvolvimento da pesquisa 

Etapa 1) Instrumento I - 
Pesquisa Diagnóstica  

Questionário sobre a compreensão e expectativa de compreensão 
sobre o conteúdo de Informações Nutricionais, aplicado tanto ao 
público alvo da pesquisa (30 alunos do terceiro semestre do curso 
técnico em nutrição), como também a alunos do segundo semestre 
do curso e ainda a outros indivíduos que não apresentavam qualquer 
formação em nutrição, totalizando 130 participantes.  

Etapa 2) Pesquisa 
Bibliográfica 

Relacionou-se a pesquisa especialmente aos temas: FPS, motivação 
e jogos didáticos.  

Etapa 3) 
Idealização/Elaboração do 
Jogo 

Planejou-se e confeccionou-se o Jogo didático intitulado: “Nutri 
Saber”. 

Etapa 4) Aplicação do Jogo Aplicou-se o jogo didático junto ao público alvo da pesquisa.  

Etapa 5) Instrumento II  - 
Questionário 

Realizou-se por meio de questionário avaliativo – Instrumento II, 
aplicado ao público alvo da pesquisa, sobre o conteúdo de 
Informações Nutricionais.  

Etapa 6) Instrumento III – 
Escala Likert 

Realizou-se por meio de escala likert, ao público alvo da pesquisa, 
avaliando a mobilização das FPS em momentos antes e após a 
aplicação de jogo didático. 

Etapa 7) Instrumento IV – 
Questões Dissertativas 

Realizou-se por meio de questionário dissertativo sobre o jogo, as 
FPS e também sobre Motivação, aplicada ao público alvo após 
aplicação do jogo. 

Etapa 8) Instrumento V - 
Entrevista 

Realizou-se por meio de entrevista sobre o jogo, as FPS e Motivação 
aplicado a 9 alunos pertencentes ao público alvo da pesquisa. 

Etapa 9) Tabulação e 
Análise de Dados 

Verificou-se os resultados obtidos por meio dos diferentes 
instrumentos aplicados. 

Fonte: Autoria própria.  
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Estão delineados, portanto,  neste capítulo, os procedimentos metodológicos 

utilizados no desenvolvimento da pesquisa, os quais encontram-se organizados nas 

seguintes sessões: problema e participantes da pesquisa; instrumentos de coleta de 

dados; metodologia do produto educacional e metodologia de análise de dados. 

 

5.1 PROBLEMA E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O problema desta pesquisa surgiu da constatação pela 

professora/pesquisadora, de dificuldades na compreensão de conteúdos 

relacionados a Informações de Tabela Nutricional, por parte dos alunos dos cursos 

técnicos aos quais leciona há cerca de 10 anos. Esta dificuldade foi observada nas 

diferentes turmas ao longo deste período. Na busca pela melhor compreensão dos 

processos cognitivos e afetivos, relacionados ao ensino e à aprendizagem à luz do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores (FPS) e da motivação, houve 

o interesse em desenvolver um jogo para verificar: de que forma o Jogo, utilizado 

como ferramenta didática, pode contribuir para a mobilização das FPS (Funções 

Psicológicas Superiores) e da motivação ao aluno? 

Para o desenvolvimento do estudo houve 130 participantes da avaliação 

diagnóstica cujos dados comparativos entre os diferentes públicos encontram-se no 

capítulo 6.5, como dados complementares da pesquisa. Dentre este total de 130 

participantes destaca-se o público de 30 alunos da turma de terceiro semestre, 

último semestre do curso, os quais constituem-se o público alvo da pesquisa, que 

participaram das demais etapas. Assim, a sequência da pesquisa, que envolveu as 

seguintes etapas: questionário inicial, aplicação do jogo, questionários e entrevista 

pós-jogo, ocorreram no período de abril a maio de 2019, na disciplina de ‘Atividades 

em Unidades de Alimentação e Nutrição’ da referida turma do curso. 

Para participação da pesquisa houve o preenchimento do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

Ao iniciar a pesquisa, aplicou-se o questionário de avaliação diagnóstica 

(Apêndice B) no intuito de validar o problema de pesquisa levantado, aplicando-o 

inclusive a alunos de outro semestre do curso e ainda a outro público que não 

continha quaisquer formações na área, comparando, desta forma, os resultados com 

os obtidos pelo público da pesquisa. Portanto, apenas para o questionário 
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diagnóstico considerou-se esta ampliação do público, conforme apresentado no 

capítulo 6, nos resultados. 

 

5.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Nesta pesquisa utilizou-se 5 instrumentos distintos de coleta de dados: 

*Antes da aplicação do jogo = Questionário de Avaliação Diagnóstica, que 

denominamos de Instrumento 01 – (Apêndice B); *Após a aplicação do jogo = 

Questionário avaliativo, o qual denominamos de Instrumento 02 – (Apêndice C); 

Avaliação sobre as FPS com a escala Likert, que denominamos de Instrumento 03 – 

(Apêndice D);  Questões abertas sobre o jogo e FPS, que denominamos de 

Instrumento 04 – (Apêndice E) e a Entrevista, que denominamos de Instrumento 05 

– (Apêndice F). 

 

5.2.1 Avaliação Diagnóstica e Avaliação Após o Jogo (Instrumentos 01 e 02) 

 

Como citado anteriormente, para iniciar a pesquisa realizou-se avaliação 

diagnóstica por meio do Instrumento 01 (Apêndice B), que visou identificar o que os 

alunos julgavam compreender e o que de fato compreendiam sobre os componentes 

da Tabela de Informação Nutricional dos alimentos. Nesta avaliação realizou-se um 

comparativo entre o público-alvo da pesquisa (alunos do terceiro semestre do curso 

técnico em nutrição); alunos do segundo semestre do curso; e ainda público que não 

possuía e nem realizava qualquer formação na área de nutrição. É importante 

destacar que, apenas para a aplicação deste Instrumento 01, diagnóstico, ampliou-

se o público, como descrito acima, com o objetivo desta avaliação comparativa. 

Nesta fase o público-alvo encontra-se identificado como Grupo Ib. 

O Instrumento 01 elaborado, trata-se de questionário que apresentou 

abordagem descritiva e comparativa, abrangendo questões estruturadas, de caráter 

quantitativo que identificaram a escolaridade, sexo, idade, ocupação/profissão, o 

hábito de compra ou preparo dos alimentos, o hábito de leitura dos rótulos dos 

alimentos e as razões relacionadas a esta leitura dos sujeitos envolvidos. Além disto, 

o questionário continha questões específicas quanto às informações da tabela 

nutricional dos alimentos, identificando dois aspectos distintos sobre elas: o que os 
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entrevistados julgavam compreender e o que de fato compreendiam sobre os 

elementos da tabela nutricional. 

Como citado inicialmente neste item do trabalho, o público que participou do 

Instrumento 01, de avaliação diagnóstica, foi ampliado apenas para aplicação deste 

instrumento, abrangendo 130 participantes, os quais foram divididos em dois grupos 

distintos: Grupo I, composto por 54 alunos do curso técnico em nutrição e dietética 

de um colégio estadual do norte do Paraná, período noturno; e o Grupo II, composto 

por 76 participantes que não apresentavam e nem cursavam nenhuma formação 

específica da área de nutrição, pertencentes à mesma cidade. 

Os grupos I e II de participantes da pesquisa foram divididos totalizando 4 

subgrupos: Ia = alunos do segundo semestre do curso técnico em nutrição; Ib = 

alunos do terceiro semestre do curso técnico em nutrição (que são o público- 

-alvo da pesquisa da dissertação e aplicação do jogo); IIa = indivíduos sem a 

formação técnica em nutrição com o nível médio de escolaridade; IIb = indivíduos 

sem a formação técnica em nutrição com nível superior de escolaridade. 

Os alunos do curso técnico em nutrição realizaram o preenchimento do 

Questionário de Avaliação Diagnóstica em momento de intervalo de aulas, 

abordados pela pesquisadora que atua como professora deste curso. O público sem 

a formação específica de nutrição foi convidado para participação da pesquisa por 

meio de abordagem pessoal pela pesquisadora, tanto no ambiente escolar (alunos 

do ensino médio regular, pedagogos, funcionários e professores do referido colégio) 

como também profissionais de distintas áreas de atuação (serviços e comércio) e de 

distintos níveis de escolaridade. Todos os questionários foram respondidos no 

primeiro semestre de 2019. Também foi possível que a pesquisadora fizesse o 

acompanhamento, durante o preenchimento do questionário, de cada participante ou 

grupo de participantes, prevenindo assim que ocorressem eventuais pesquisas 

paralelas em dispositivos móveis ou outras fontes durante o preenchimento do 

mesmo. No questionário não havia identificação nominal do participante e observou-

se um tempo médio de 15 minutos para tal preenchimento. 

O Questionário Avaliativo Pós-Jogo, Instrumento 02 (Apêndice C), foi 

utilizado como avaliação bimestral da disciplina, respondido pelos alunos duas 

semanas após a aplicação do jogo. Este, aplicado apenas ao público-alvo da 

pesquisa (alunos do terceiro semestre do curso), teve como objetivo identificar 

possíveis avanços na compreensão do conteúdo a partir da utilização do jogo 
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didático. A estrutura deste questionário apresenta: 3 questões idênticas ao 

questionário de Avaliação Diagnóstica, relacionadas à compreensão dos termos 

principais da Tabela de Informação Nutricional; e ainda outras questões mais 

complexas de interpretação e elaboração de etapas de produção de tabela de 

informação nutricional. 

 

5.2.2 Avaliação sobre as FPS em Escala Likert (Instrumento 03) 

 

Nos momentos anterior e posterior ao jogo, foi aplicado o Instrumento 03 

(Apêndice D) sobre as Funções Psicológicas Superiores (FPS), para que os alunos 

do terceiro semestre do curso (público-alvo da pesquisa) atribuíssem, a partir do uso 

da escala likert, menor ou maior valor à mobilização das FPS, com relação ao 

conteúdo de Informações Nutricionais. Este questionário teve como objetivo verificar, 

na visão do aluno, a mobilização das FPS comparando os momentos antes e após o 

jogo. Para isso, houve uma breve orientação sobre os pontos a serem observados 

com relação às FPS (emoção, atenção, percepção, memória, imaginação e 

pensamento). 

A escala proposta por Likert (1932) tem sido amplamente utilizada por 

pesquisadores e outros profissionais como um importante recurso para identificar, 

tanto o sentido como a intensidade de uma atitude (LIKERT, 1932 apud LUCIAN; 

DORNELAS, 2014). 

 

5.2.3 Questões Discursivas de Avaliação dos alunos sobre o jogo, as FPS e a 

Motivação (Instrumentos 04) 

 

Este questionário (Apêndice E) foi entregue aos alunos após a aplicação do 

jogo com o objetivo de identificar, na visão do aluno, a relação entre a utilização do 

jogo didático e a mobilização das FPS, abrangendo também autoavaliação sobre o 

seu próprio aprendizado e sobre a motivação. Tratou-se de instrumento anônimo 

visando obter maior fidelidade nas respostas. 

 

5.2.4 Entrevista (Instrumento 05) 
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Com o objetivo de identificar as FPS e suas relações com a motivação e o 

aprendizado, a partir da utilização do jogo didático, buscou-se ainda nesta pesquisa 

a coleta de dados por meio de entrevista semiestruturada (Instrumento 05), gravada 

em áudio e posteriormente transcrita (Apêndice G). 

Optou-se por este complemento à coleta de dados devido à sua 

característica de permitir a captação direta através de interação entre o entrevistador 

e entrevistado, buscando-se um caráter informal que possibilitasse uma condição 

em que o aluno se sentisse à vontade para responder e expressar-se, favorecendo a 

obtenção de respostas mais fidedignas. 

Sendo assim, após a aplicação do jogo e coleta de dados, por meio de 

instrumentos citados anteriormente com toda a turma, solicitou-se que alunos com 

interesse na participação da entrevista individual gravada comparecessem a uma 

sala próxima, em que a professora os aguardava para a entrevista. Houve o 

interesse de nove alunos da turma para participar desta etapa da pesquisa. Suas 

entrevistas gravadas em áudio foram posteriormente transcritas literalmente, 

mantendo-se gírias, repetições de termos e vícios de linguagem. 

As questões norteadoras utilizadas pela professora pesquisadora são 

semelhantes às questões dissertativas respondidas anteriormente, e buscaram 

identificar tanto a avaliação do aluno quanto a utilização do jogo, como também a 

visão dos mesmos sobre a influência do jogo na mobilização das FPS e na 

motivação.  

 

5.3 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Neste tópico estão descritas as fases de desenvolvimento do produto 

educacional e a aplicação do mesmo. 

No processo de planejamento, tomamos como base as concepções dos 

estudantes sobre o tema ‘Tabela de Informações Nutricionais’. Considerando que 

este conteúdo é apresentado no semestre final dos cursos e necessita de alguns 

pré- 

-requisitos relacionados a conteúdos-base ministrados em semestres anteriores, 

como a estrutura e funções de micro e macronutrientes, a proposta de aplicação do 

jogo com os estudantes visa sua utilização após a exposição teórica e resolução de 

exercícios referentes ao conteúdo. 
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Durante o desenvolvimento desta proposta, considerou-se o tempo 

disponível para as aulas no curso técnico de nutrição, em torno de 50 minutos, 

utilizando-se duas aulas sequenciais para sua aplicação, garantindo assim maior 

tranquilidade para esclarecimentos iniciais quanto às regras e para a própria 

condução do jogo. A proposta consistia no envolvimento de toda a turma, com 

formação de equipes e condução pelo professor. 

5.3.1 Componentes do Jogo 

 

O jogo Nutri Saber contém 7 componentes: Quadro magnético, Cartão-Ímã, 

Cartas-desafio, dado personalizado, Ficha Pontuação para o professor, cronômetro 

e Gabarito do Jogo. 

 

Imagem 1 – Componentes do jogo 

 
Fonte: Autoria própria.  

 

5.3.1.1 Quadro magnético 

 

Trata-se de quadro magnético comum comercializado em papelarias. 

Para o jogo utilizou-se um quadro magnético de tamanho 50x50 cm, que foi 

adesivado em sua superfície com a imagem de uma Tabela de Informação 

Nutricional. 
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O quadro ficou em um lugar de destaque na sala de aula, próximo ao 

professor, durante o jogo. No entanto, também seria possível fixá-lo na parede ou 

apoiá-lo à lousa ou à mesa do professor. 

 

 

 

 

 

Imagem 2 – Quadro magnético adesivado 

 
Fonte: Autoria própria.  

 

5.3.1.2 Cartões-Ímã para o quadro 

 

Este componente do jogo constitui-se por 4 unidades de cartões-ímã no 

tamanho de 25x25 cm, confeccionados com papel cartão em 3 cores distintas, e, no 

verso dos cartões há adesivo de ímã, possibilitando a fixação no quadro magnético. 

No início do jogo os cartões-ímã permaneceram fixos sobre o quadro 

magnético e, à medida que as equipes completavam os níveis do jogo, os cartões 

com as cores correspondentes a estes níveis foram retirados pelo professor. 

O nível básico está representado pela cor vermelha; o nível intermediário 

pela cor amarela; e o nível avançado pela cor verde. 
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Imagem 3 – Cartões-Ímã, fixados acima do quadro magnético 

 
Fonte: Autoria própria.  

 

5.3.1.3 Fichas-Desafio para os grupos 

 

As Fichas-Desafio apresentam questões relacionadas ao conteúdo de 

Informações Nutricionais. Cada ficha com uma única questão, e, em número 

repetido, de modo que cada equipe recebeu uma ficha de cada questão. Os versos 

das fichas são coloridos, havendo 3 cores que correspondem aos níveis das 

questões, conforme as cores dos cartões-ímã sobre o quadro magnético. 

O jogo foi planejado para dividir a turma em 4 equipes, portanto, há 4 fichas- 

-desafio repetidas de cada questão. 

Desde o início do jogo as fichas ficaram dispostas sobre a mesa do 

professor organizadas com o verso para cima. 
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Imagem 4 – Fichas-Desafio para os grupos 

 
Fonte: Autoria própria.  

 

5.3.1.4 Ficha de pontuação para o professor 

 

O professor mantém em mãos uma ficha para anotar os resultados e 

acompanhar a pontuação dos grupos. 

 

Imagem 5 – Ficha de pontuação para o professor 
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Fonte: Autoria própria.  

5.3.1.5 Dado personalizado 

 

O jogo contém um dado. Optou-se pela confecção de dado em tecido 

preenchido por espuma e com as faces bordadas, no entanto é possível utilizar dado 

comum e adesivá-lo. Em 4 de suas faces há o logo do jogo. Em duas faces do dado, 

o adesivo apresenta a indicação “X”. Assim, ao jogar o dado, se cair no logo do jogo, 

a equipe pode retirar e distribuir uma ficha-desafio; se cair no “X” passa a vez do 

jogo para outra equipe.  

 

Imagem 6 – Dado personalizado 
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Fonte: Autoria própria.  

 

5.3.1.6 Cronômetro 

 

O professor utilizará cronômetro avulso ou do próprio celular para controlar o 

tempo de resposta de cada questão. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7 – Cronômetro 
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Fonte: Autoria própria.  

 

5.3.2 Regras do Jogo 

 

Cada equipe elege um líder que será responsável por: jogar o dado, retirar a 

ficha-desafio da mesa do professor e distribuir para as outras equipes. O líder 

também divulga a resposta final da equipe ao professor ao término do tempo 

determinado para cada questão. 

Os cartões-ímã serão retirados pelo professor do quadro magnético à 

medida que as equipes completam as fichas-desafio nas cores correspondentes a 

cada nível. Ao final do jogo toda a imagem da tabela é revelada. 

Cada equipe poderá dispor de materiais próprios em branco para anotações, 

além de calculadora simples, não sendo permitido consulta a quaisquer outros 

materiais ou dispositivos eletrônicos durante o jogo. 

 

5.3.2.1 Início do jogo 

 

No início do jogo os alunos da turma são divididos em 4 grupos. Então as 

equipes participam do jogo seguindo a ordem sorteada no início pelo professor. 

Na sequencia o líder da equipe joga o dado. Se cair na imagem da logo do 

jogo, ele retira as fichas-desafio na mesa do professor, correspondentes ao nível 

que as cores representam. Assim, distribui uma ficha-desafio igual para cada equipe. 
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As equipes mantêm a ficha com o verso para cima e, ao sinal do professor, que 

começa a cronometrar o tempo, as equipes conversam para resolução da questão. 

O tempo para resposta varia de acordo com o nível de dificuldade das 

questões: 

– VERMELHO = nível básico, 1 minuto para resposta; 

– AMARELO = nível intermediário, 2 minutos para a resposta; 

– VERDE = nível avançado, 3 minutos para a resposta. 

Se, ao final do tempo cronometrado, a resposta da equipe estiver correta, o 

professor anota a pontuação para a equipe em sua ficha e a próxima equipe segue 

jogando o dado. Se a resposta estiver incorreta, ou a equipe não souber responder, 

a chance é dada para a próxima equipe na sequência do sorteio. 

Caso o dado caia em “X”, a equipe perde a vez e segue a ordem sequencial 

sorteada das equipes. 

A equipe só pode responder na vez de seu grupo. 

Cada equipe responderá apenas a uma questão por vez, mesmo se acertar 

a resposta. 

 

5.3.2.2 Momentos da aplicação do jogo 

 

As Imagens 8a, 8b e 8c apresentam momentos da aplicação do jogo. 

 

Imagem 8a – Grupos de alunos durante a aplicação do jogo 

 

Imagem 8b – Grupos de alunos durante a aplicação do jogo 
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Imagem 8c – Grupos de alunos durante a aplicação do jogo 

 
Fonte: Autoria própria.  

 

5.4 MÉTODOS UTILIZADOS NA ANÁLISE DE DADOS 

 

Para a análise de dados obtidos na pesquisa, serão realizadas análises 

quantitativas para os Instrumentos 01 a 03, e análises qualitativas para os 

Instrumentos 04 e 05 utilizados. 

 

 

5.4.1 Análise Quantitativa 
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A análise de dados do Instrumento 01 teve por base o comparativo entre os 

grupos pesquisados. Gil (2008, p. 66) afirma que “o método comparativo procede 

pela investigação de indivíduos, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar a 

diferença ou similaridade entre eles”. O autor afirma ainda quanto à abordagem 

descritiva que: 

 

[...] pesquisas desse tipo têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre as variáveis [...] e uma de suas 
características mais significativas está na utilização de técnicas 
padronizadas de coleta de dados. (GIL, 2008, p. 66). 

 

Os dados quantitativos dos Instrumentos 01, 02 e 03 foram codificados para 

proceder a tabulação utilizando-se de fórmulas em planilhas do programa Microsoft 

Excel 2010. Para os cálculos estatísticos utilizou-se o programa Statistica (Versão 

7.0, StatSoft, USA), aplicando-se através deste instrumento os testes: Mc Nemar, 

Qui- 

-quadrado e teste t para análise dos dados referentes à percepção e compreensão 

dos participantes. 

O teste Mc Nemar é utilizado para analisarem-se dados pareados, ou seja, 

quando se analisa em um mesmo público (grupos ou subgrupos da pesquisa), 

diferentes aspectos (a percepção e compreensão), sobre diferentes variáveis (oito 

itens componentes da Tabela de Informação Nutricional). O teste estatístico qui- 

-quadrado é aplicável a dado categórico para avaliar quão provável é que qualquer 

diferença observada aconteça ao acaso. É adequado para amostras não pareadas. 

Já o teste t mede o grau de heterogeneidade do conjunto estudado. Se o valor t 

calculado for relativamente maior que o valor t-crítico (valores tabelados que 

dependem do tamanho da amostra e do desvio padrão) ou se a probabilidade de 

significância (p) for menor do que o nível de significância (𝛼) de 5% (𝛼 = 0,05), 

assume- 

-se que houve diferença estatística entre as médias das amostras (BARBETTA, 

2012). 

 

5.4.2 Análise Qualitativa 

 



60 

As respostas das questões abertas e entrevistas (Instrumentos 4 e 5) foram 

interpretadas e analisadas por meio do método de Análise de Conteúdo (AC) 

apresentadas por Bardin (2011). 

Primeiramente foi realizada a pré-análise de exploração e tabulação dos 

resultados, sendo possível, posteriormente, a realização de inferências e 

interpretação (BARDIN, 2011). Durante a pré-análise realizamos a leitura dos 

questionários respondidos, organizando-os por meio de tabulação e transcrição para 

favorecer a exploração do mesmo. No próximo momento foram desenvolvidos 

códigos e categorização a partir das unidades identificadas. 

Neste processo de análise e fragmentação dos documentos, procuramos 

obter categorias (categorias ‘a priori’ e emergentes) que representassem essas 

unidades identificadas. 

Durante o tratamento dos resultados obtidos, realizamos a inferência e 

interpretação, buscando relacioná-los com os objetivos da pesquisa e referencial 

adotado. 

O processo de categorização deu-se a partir de análises indutivas, das 

informações contidas na entrevista, e do questionário respondido pelos alunos. 

A seguir faremos uma breve explanação sobre a técnica da Análise de 

Conteúdo. 

 

5.4.2.1 Breve revisão de Análise de Conteúdo 

 

De acordo com Bardin (2011, p. 44), “a análise de conteúdo aparece como 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Segundo a 

autora, os objetivos da análise de conteúdo são a inferência de conhecimentos (uma 

vez que ao trabalhar com vestígios necessita tirar partido do tratamento das 

mensagens que manipula), a superação da incerteza (ou seja, considerar que esta 

visão pessoal pode ser partilhada por outros), e o enriquecimento da leitura. 

Para Bardin (2011), a análise de conteúdo pode ser organizada em três 

etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados 

obtidos. Esta primeira etapa consiste na organização e sistematização das ideias, 

com retomada das hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa em relação ao 

material coletado e na elaboração de indicadores de orientação para interpretação 
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através de hipóteses ou indicadores elaborados. A segunda etapa de exploração 

consiste no desenvolvimento de codificação e categorização, fragmentando o 

documento e determinando as unidades de análise que possibilitem a reconstrução 

de significados e compreensão da interpretação. Já a terceira etapa seria o 

tratamento de resultados, onde ocorre a interpretação propriamente dita por meio da 

categorização, agrupando os dados a partir dos critérios definidos durante o 

desenvolvimento da pesquisa como suas semelhanças ou diferenças (BARDIN, 

2011). 

É importante destacar que “a interpretação realizada pelo pesquisador, 

sobre os dados observados, nunca é neutra, nela o pesquisador sempre se 

apresenta, acompanhado inúmeras vezes de teóricos, de suas crenças, e de suas 

percepções” (MOZZATO; GRLYBOVSKI, 2011).  

Bardin (2011, p. 126) estabelece como o corpus da pesquisa – “o conjunto 

dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos 

analíticos”. Nesta pesquisa, quanto à etapa de categorização, tem-se os trechos 

descritores de características representativas das FPS e da Motivação (com base 

nos pressupostos de Vygotsky) como categorias “a priori”, e as inter-relações entre 

as FPS e destas com a motivação como categorias emergentes. 

Ao realizar a análise das entrevistas transcritas, à medida que na leitura 

identificava-se trechos relacionados às FPS e à motivação, esses eram separados e 

codificados em unidades de busca, que se tornaram unidades de análise de acordo 

com a pertinência que revelavam quanto ao contexto investigado e às categorias a 

priori. Este processo também foi descrito por Souza, Broietti e Passos (2016) e 

Souza (2018). 

Sendo assim, os alunos neste trabalho estão representados a partir dos 

seguintes códigos: por exemplo, sobre o Questionário de Questões dissertativas 

aplicado = RA1- U1 (Resposta ao questionário pelo Aluno 1 – Unidade de análise 1), 

RA9- U3 (Resposta ao questionário pelo Aluno 9 – Unidade de análise 3). E sobre 

as Entrevistas = EEA-1 (Entrevista do Estudante A – Unidade de análise 1), EEH-3 

(Entrevista do Estudante H – Unidade de análise 3).  

Importante destacar que nesta codificação os alunos participantes do 

Questionário com questões dissertativas estão representados pela letra A (Aluno), 

com números de 1 a 29, correspondendo aos alunos que responderam ao 

questionário, sendo que não houve a identificação nominal dos mesmos. E, na 
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Entrevista os alunos foram identificados pela letra E (Estudante) seguida pelas letras 

(A, B, C, D, E, F, G, H e I), que correspondem aos 9 alunos que participaram da 

entrevista. Foram utilizadas codificações diferentes aos alunos, visto que não houve 

a identificação nominal dos mesmos ao responderem ao questionário, e, sendo 

assim, não foi possível relacionar a resposta do questionário dissertativo com a 

participação do aluno na entrevista. 

As categorias de análise, a priori, e suas características utilizadas nas 

entrevistas deste trabalho serão representadas no Quadro 1 abaixo, em que 

consideramos os princiais pressupostos teóricos das FPS dos seguintes autores: 

Vygotsky (2001), Martins (2011) e Messeder Neto (2015): 

 

Quadro 2 – Categorias de análise – FPS 

Categorias (FPS) Principais Características 

C1 

PERCEPÇÃO/ATENÇÃO 

A percepção refere-se à função responsável pela categorização e 
atribuição de significado aos estímulos captados do meio pelas 
sensações. 

A atenção é responsável pela seletividade da informação, 
dependendo de foco, esforço e interesse. A atenção corrobora à 
acuidade perceptiva tanto quanto a percepção mobiliza a atenção. 

C2 

EMOÇÃO/SENTIMENTO 

Emoção e Sentimento referem-se a toda vivência subjetiva 
humana. 

As emoções relacionam-se inicialmente às necessidades 
orgânicas e de preservação da espécie, e o sentimento envolve a 
consciência e relaciona-se especialmente às relações sociais. 

C3 

IMAGINAÇÃO/MEMÓRIA 

A imaginação é responsável pela criação de imagens novas, antes 
da experiência concreta. 

A memória permite o registro, a conservação e a reprodução de 
informações. 

C4 

PENSAMENTO/LINGUAGEM 

Pensamento e Linguagem são como dois ciclos que se cruzam, 
tendo no ‘signo’ ou significado da ‘palavra’ este entrelaçamento de 
conceitos e generalizações.  

Fonte: Autoria própria.  

 

Esta categorização das FPS proposta evidencia que, embora haja distinções 

entre elas, foi essencial este agrupamento proposto, visto a importante inter-relação 

e co-existência das FPS. Este fato confirma a avaliação de Vygotsky(2001, p. 45), 

que julgou “fadados ao insucesso quaisquer intentos de explicar qualquer função 

psicológica superior, tomando-os independentemente um do outro”. 
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6 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

Com o objetivo de responder às questões de pesquisa, que tinham por 

interesse analisar a influência da utilização do jogo no processo de ensino e 

aprendizado, por meio da mobilização das FPS e da motivação, neste capítulo são 

apresentadas as análises dos dados obtidos por meio dos 5 intrumentos descritos 

no capítulo anterior. Esse capítulo divide-se em três partes: análise quantitativa para 

os Instrumentos 01, 02 e 03; análise qualitativa para os Instrumentos 04 e 05; e ainda 

os resultados e análises complementares que se referem aos dados gerais obtidos 

por meio do Instrumento 01 aplicado a um maior público, além do público-alvo da 

pesquisa. 

 

6.1 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E AVALIAÇÃO APÓS O JOGO (INSTRUMENTOS 

01 E 02) 

 

Quanto ao Instrumento 01, os dados totais apresentaram-se como 

resultados complementares com relação ao comparativo de resultados entre o 

público-alvo da pesquisa e os outros grupos, conforme descrito no encaminhamento 

metodológico. Assim, os dados gerais obtidos pelo Instrumento 01, comparativo a 

outros públicos, encontram-se como dados complementares no Item 6.5 deste 

trabalho. 

Seguem neste item, portanto, apenas os resultados referentes ao público- 

-alvo da pesquisa (30 alunos do terceiro semestre do curso, aos quais aplicou-se o 

jogo didático). 

 

6.1.1 Caracterização Geral do Público-Alvo da Pesquisa 

 

A Tabela 1 apresenta os dados de caracterização do público-alvo da 

pesquisa. Observou-se que 96,7% do público-alvo eram do sexo feminino, 86,7% 

possuíam nível médio de escolaridade, sendo este nível o requisito de ingresso para 

a formação técnica, na qual desenvolveu-se a pesquisa, e 13,3% possuíam nível 

superior de escolaridade. Embora fosse uma turma heterogênea quanto à faixa 

etária, 53,4% dos alunos apresentavam idade superior a 41 anos. 
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Tabela 1 – Caracterização geral do público-alvo da pesquisa 

Dados 

Sexo Escolaridade Faixa Etária 

Masc. Fem. Ens. Médio Ens. Superior 
20-30 
anos 

31-40 
anos 

41-50 
anos 

51-65 
anos 

N 01 29 26 04 7 7 11 5 

% 3,3 96,7 86,7 13,3 23,3 23,3 36,6 16,8 

Fonte: Autoria própria. 

 

Nestes dados iniciais da pesquisa também foi possível identificar que 86,6% 

possuíam o hábito de leitura de Tabela de Informação Nutricional dos alimentos, 

sendo que 70% associavam esta leitura com o interesse em manutenção da saúde e 

qualidade de vida; 6,66% atribuíam seu interesse à realização de atividades físicas, 

10% afirmaram observar devido a doenças que possuíam; 10% não identificaram uma 

razão para seu hábito de leitura do rótulo dos alimentos; e 13,4% afirmaram não possuir 

o hábito de observar/realizar a leitura da Tabela de Informação Nutricional dos 

Alimentos. 

Outro fator pesquisado em Instrumento 01 referia-se à frequência de preparo 

e compra dos gêneros alimentícios na família, 60% afirmaram ‘sempre’ ser os 

responsáveis por estas atividades de compra e preparo dos alimentos, 26% 

‘frequentemente’ e 14% afirmaram que ‘às vezes’ ou ‘nunca’ realizavam estas 

atividades. 

 

6.1.1.1 Análise comparativa de algumas questões que abordavam a Tabela de 

Informação Nutricional presentes nos Instrumentos 01 e 02 

 

Com relação à compreensão dos termos que se referem aos 8 itens 

componentes da Tabela de Informação Nutricional, identificadas na questão 9 do 

Instrumento 01 (Apêndice B) e questão 1 do Instrumento 02  (Apêndice C), elaborou-

se a Tabela 2 que apresenta uma análise comparativa dos resultados entre estes 

dois Instrumentos. 

 

Tabela 2 – Distribuição de frequências e teste qui-quadrado (Χ2) antes e após o jogo – Itens 
componentes da Tabela de Informação Nutricional 

Resultados  
Antes do Jogo Após o jogo Tratamento Estatístico 

8N (*) % 8N (*) % Mc Nemar Χ2 p 
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Compreensão 
Acerto 164 68,3 204 85 

38,03 0,00 
Erro 76 31,7 36 15 

Fonte: Autoria própria.  
Nota: (*) 8N é o número de acertos ou erros correspondentes a 8 itens da Tabela de Informação 

Nutricional. Total = 240 = 30x8. 
Observa-se que houve importante avanço nesta compreensão após o jogo, 

com desempenho superior a 16,7%. Este resultado de fato aponta para a 

contribuição do jogo na compreensão dos termos obrigatórios que compõem a 

Tabela de Informação Nutricional. Houve resultados positivos referentes a todos os 

termos. Observamos que os itens de maior contribuição para este resultado foram: 

Calorias (3,6%), Carboidratos (3,2%) e Fibras (2,4%); onde, antes da aplicação do 

jogo, havia maior inversão na compreensão destes termos, confundindo-se 

especialmente as calorias com carboidratos e também carboidratos com fibras. 

Outros itens que apresentaram indícios de melhor compreensão após o jogo foram 

as Gorduras Saturadas (2,8%) e Gorduras Trans (2,0%), pois também antes do jogo 

havia maior troca na compreensão destes termos. 

As questões nº 8 do Intrumento 01 e nº 4 do Intrumento 02, avaliaram a 

compreensão do conceito de Valores Diários Recomendados (%VD). A Tabela 3 

demonstra o comparativo nos resultados antes e após o jogo. 

 

Tabela 3 – Distribuição de frequências e teste qui-quadrado (Χ2) antes e após o jogo – conceito %VD 

Resultados  
Antes do Jogo Após o jogo Tratamento Estatístico 

% VD(*) % % VD(*) % Mc Nemar Χ2 p 

Compreensão 
Acerto 17 56,7 23 76,7 

4,17 0,04 
Erro 13 43,3 7 23,3 

Fonte: Autoria própria.  
Nota: (*) %VD é o número de acertos ou erros correspondentes à compreensão do conceito de 

Valores Diários Recomendados. Total = 30. 

 

Os resultados da Tabela 3 também apontam para aumento de 20% na 

compreensão do %VD após o jogo. Este resultado reafirma o que Rego (2000) 

destaca sobre o desenvolvimento do pensamento conceitual como uma conquista 

influenciada, tanto pelo esforço individual como também pelo contexto em que se 

insere, ou seja, as condições criadas pelo meio, no momento do jogo, com interações 

e com a própria dinâmica de jogo que favorece a mobilização das FPS, especialmente 

atenção e memória, contribuem para este processo de desenvolvimento do 

pensamento. 
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Nas questões nº 10 do Intrumento 01 e nº 5 do Intrumento 02, foi avaliada a 

interpretação da informação de %VD, com base em uma Tabela de Informação 

Nutricional. Os resultados estão indicados na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4 – Distribuição de frequências e teste qui-quadrado (Χ2) antes e após o jogo – prática %VD 

Resultados  
Antes do Jogo Após o jogo Tratamento Estatístico 

% VD(*) % % VD(*) % Mc Nemar Χ2 p 

Compreensão 
Acerto 12 40 25 83,3 

11,08 0,00 
Erro 18 60 5 16,7 

Fonte: Autoria própria.  
Nota: (*) Prática %VD é o número de acertos ou erros correspondentes à questão que avalia a 

interpretação/aplicação do conceito de Valores Diários Recomendados em uma Tabela de 
Informação Nutricional de um produto. Total = 30 alunos. 

 

Este resultado foi ainda mais significativo, pois apresentou um aumento de 

43,3% nos acertos. Esta questão, presente em ambos os questionários, apresentava 

a aplicação do conceito de %VD de forma interpretativa e contextualizada, mesma 

característica contida nas questões do jogo. Ou seja, a partir desta prática de 

interpretação vivenciada no contexto do jogo, houve um progresso no resultado em 

acertos. Observamos que este fato relaciona-se com as afirmativas de Vygotsky 

(2005), em que a descoberta do sentido e do significado, despertada por uma 

necessidade ou incorporando a uma tarefa relevante e necessária para a vida, são 

capazes de motivar o aprendizado e desenvolvimento. 

 

6.2 AVALIAÇÃO SOBRE AS FPS EM ESCALA LIKERT (INSTRUMENTO 03) 

 

A Tabela 5 mostra a comparação entre as médias das FPS, calculadas pelo 

teste t, aos questionários respondidos antes e após o jogo.  

 

Tabela 5 – Teste t entre início e final para as FPS 

 Início (N=30) Final (N=30) 
t p 

Média DP Média DP 

Percepção/atenção 3,03  0,75 4,08 0,78 5,31 0,00 

Emoção/sentimento 3,03 0,81 4,47 0,73 7,20 0,00 

Memória/imaginação 2,87 0,80 3,93 0,92 4,78 0,00 

Pensamento/linguagem 2,83 0,99 4,07 0,98 4,77 0,00 
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MÉDIAS DAS FPS 2,92 0,85 4,14 0,87 10,78 0,00 

Fonte: Autoria própria. 
Nota: DP: desvio padrão; N: número de estudantes. 

 

 

Os dados da Tabela 5 nos levam a destacar que em todas as FPS houve 

uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05) quando se compara respostas 

antes e depois da aplicação do jogo, isto é, o jogo proporcionou aos 30 alunos 

pesquisados um acréscimo em todas as FPS.  

Uma vez que a mediana nesta escala Likert (1 a 5) seja ‘três’, é razoável que 

a média dos estudantes antes do jogo, considerando todas as FPS estudadas, tenha 

ficado bem próxima de três (2,92). Por outro lado, é muito positivo que a média no 

final tenha ficado bem acima de três (4,14), ou seja, reforça a ideia de que os 

estudantes perceberam mobilização das FPS. 

Esses dados reforçam pesquisas anteriores apresentadas por Rego (2000) e 

Goya e Silva (2018) o qual destacam os jogos como contribuintes para um 

crescimento motivacional dos participantes. A Tabela 5 mostra que a maior diferença 

entre o início e o final ocorreu na Emoção/Sentimento (t = 7,20), e mostra também 

que houve uma melhora em todas as  FPS estudadas. Esse resultado, portanto, está 

em harmonia com o referencial teórico, pois a melhora em uma FPS leva consigo a 

melhora em todas, visto que elas estão interconectadas. 

 

6.3 QUESTÕES DISCURSIVAS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS SOBRE O JOGO, 

AS FPS E A MOTIVAÇÃO (INSTRUMENTOS 04) 

 

Como mencionado no Capítulo 5. sobre métodos de análise de dados, 

utilizamos categorias a priori para identificar a inter-relação e a coexistência das FPS 

e também da Motivação nas falas dos alunos entrevistados. As categorias foram: C1 

– Percepção/Atenção; C2 – Emoção/Sentimento, C3 – Memória/Imaginação e C4 – 

Pensamento/Linguagem. 

O questionário foi aplicado a toda a turma, obtendo-se retorno de 29 alunos 

que responderam de forma anônima. Os alunos encontram-se identificados como A 

(Aluno) e com números de 01 a 29. Utilizou-se  R (Respostas) às perguntas de 01 a 

05 do questionário, as quais apresentam-se integralmente no Apêndice F. 
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No Quadro 3 estão os critérios utilizados para a alocação da UA e exemplos 

de falas. 

 

 

 

Quadro 3 – Exemplos de Unidades de Análise representativas de cada categoria referente às 
perguntas de 1 a 5 do Instrumento 4 

CATEGORIA Unidade de Análise  Justificativa 

C1 

Percepção/ 
Atenção 

“me ajudou na fixação de conteúdo.” [R1-A1-U3] 

“Sem atenção não iríamos vencer nenhuma vez.” 

 [R2–A7-U4] 

“...influencia a prestar mais atenção.” [R4-A10-U5] 

Apresentam elementos do 
jogo que favoreceram ao 
aluno manter o foco e a 
atenção. 

C2 

Emoção/ 
Sentimento 

“Achei fantástico e divertido.” [R1-A2-U2] 

“de forma descontraída é mais prazeroso.”  

[R4-A10-U4] 

“... tem mais interação.” [R3-A12-U3] 

“... achei o melhor estudo que tive.” [R4-A21-U1] 

Prazer, diversão, interação, 
competição e descontração 
são emoções/sentimentos 
que aparecem nos relatos 
sobre o jogo. 

C3 

Memória/ 
Imaginação 

“ ajuda a relembrar as matérias estudadas.”  

[R3-A1-U6] 

 “... nos levou a recordar alguns conteúdos.” 

 [R5-A7-U7] 

“o jogo auxilia muito para lembrar.” [R1-A11-U1] 

“gravei bem mais esta matéria com o jogo.”  

[R3-A22-U2] 

Os trechos destacam 
claramente a mobilização 
da memória de conteúdos 
e conceitos já 
conhecidos/estudados, 
como também a influência 
na contrução de memória a 
partir do jogo. 

C4 

Pensamento/ 

Linguagem 

“... útil para testar o quanto aprendemos.”  

[R1-A5-U1] 

“... tive que raciocinar de forma rápida para 
responder às quetões.” [R2-A9-U2] 

“nos fez raciocinar bem.” [R3-A7-U5] 

“... colocamos a cabeça pra pensar.” [R5-A21-U3] 

As falas em destaque 
evidenciam o raciocínio e 
aprendizagem do 
conteúdo. 

 

Fonte: Autoria própria.  

 

Desta forma, segue o Quadro 4 contendo a identificação das Unidades de 

Análise identificadas nas respostas dos alunos às perguntas de 1 a 5, presentes no 

Instrumento 04 (Apêndice F). 

Os resultados apresentados no Quadro 4 encontram-se descritos na Tabela 

quantitativa 6. Nesta, Tabela há duas linhas para cada pergunta, em que a primeira 

linha indica N – a quantidade de UA por categoria –, e a segunda linha indica essa 

quantidade em porcentagem (%) quando comparada ao total de UA identificadas 

para o total de categorias em cada pergunta. 
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Quadro 4 – Categorização das Unidades de Análise identificadas em cada pergunta do Instrumento 
04 

Perguntas 
(P) 

CATEGORIAS – FPS 

C1 
Percepção/ 

Atenção 

C2 
Emoção/ 

Sentimento 

C1 
Percepção/ 

Atenção 

C4 
Pensamento/ 
Linguagem 

P1 
 

[A3-R1-U2]; 
[A9-R1-U2]; 

[A17-R1-U2]; 
[A19-R1-U1]; 
[A22-R1-U1]; 
[A26-R1-U1]; 

[A1-R1-U1]; 
[A2-R1-U1]; 
[A1-R1-U1]; 
[A2-R1-U1]; 
[A2-R1-U2]; 
[A4-R1-U1]; 
[A6-R1-U1]; 
[A7-R1-U1] 
[A7-R1-U3]; 
[A8-R1-U1]; 

[A10-R1-U1]; 
[A14-R1-U2]; 
[A15-R1-U1]; 
[A16-R1-U2]; 
[A17-R1-U2]; 
[A18-R1-U3]; 
[A19-R1-U2] 
[A20-R1-U1]; 
[A23-R1-U1]; 
[A24-R1-U1]; 
[A25-R1-U1] 
[A29-R1-U1]; 

[A1-R1-U3]; 
[A2-R1-U3]; 
[A7-R1-U4]; 

[A11-R1-U1]; 
[A14-R1-U1]; 

 

[A1-R1-U2]; 
[A2-R1-U4]; 
[A3-R1-U1] 
[A5-R1-U1]; 
[A7-R1-U2] 
[A8-R1-U2]; 
[A9-R1-U1]; 

[A11-R1-U2]; 
[A12-R1-U1]; 
[A13-R1-U1]; 
[A16-R1-U1]; 
[A17-R1-U1]; 
[A18-R1-U1]; 
[A19-R1-U3]; 
[A29-R1-U2]; 

P2 
 

[A1-R2-U4]; 
[A1-R2-U5]; 
[A7-R2-U5]; 
[A8-R2-U3]; 

[A11-R2-U3]; 
[A16-R2-U3]; 
[A17-R2-U3]; 
[A24-R2-U2]; 
[A26-R2-U2]; 

[A2-R2-U5]; 
[A6-R2-U2]; 

[A12-R2-U2]; 
[A15-R2-U2]; 

[A4-R2-U2]; 
[A10-R2-U2]; 

[A3-R2-U3]; 
[A9-R2-U3]; 

[A11-R2-U4]; 
[A15-R2-U3]; 
[A19-R2-U4]; 
[A25-R2-U2]; 

P3 
 

[A18-R3-U4]; 
[A19-R3-U5]; 
[A27-R3-U1]; 

 

[A11-R3-U5]; 
[A12-R3-U3]; 

[A1-R3-U6]; 
[A2-R3-U6]; 
[A3-R3-U4]; 
[A8-R3-U4]; 

[A10-R3-U3]; 
[A18-R3-U6]; 
[A22-R3-U2]; 
[A24-R3-U3]; 
[A27-R3-U2]; 

[A5-R3-U2]; 
[A6-R3-U3]; 
[A7-R3-U6]; 
[A18-R3-U5] 

P4 
 

[A10-R4-U5]; [A2-R4-U7]; 
[A10-R4-U4]; 
[A11-R4-U6]; 
[A12-R4-U4]; 
[A16-R4-U5]; 
[A21-R4-U1]; 

[A8-R4-U5]; [A1-R4-U7] 
[A3-R4-U5]; 
[A5-R4-U3]; 
[A7-R4-U7]; 

[A13-R4-U2]; 
[A16-R4-U4]; 
[A16-R4-U6]; 
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[A16-R4-U7]; 
[A22-R4-U3]; 
[A23-R4-U2]; 
[A26-R4-U3]; 

P5 
 

[A2-R5-U8]; 
[A3-R5-U6]; 

[A11-R5-U7]; 
[A12-R5-U5]; 

[A8-R5-U6]; 
[A10-R5-U6]; 
[A17-R5-U4]; 
[A21-R5-U2]; 
[A24-R5-U5]; 

[A7-R5-U8]; [A1-R5-U8]; 
[A14-R5-U3]; 
[A21-R5-U3]; 
[A26-R5-U4]; 

Fonte: Autoria própria.  
Tabela 6 – Representação quantitativa dos resultados apresentados no Quadro 4, referente à 

distribuição das Unidades de Análise (UA) nas Categorias, a partir dos resultados do Questionário 
dissertativo (Instrumento 04) 

PERGUNTAS 
Categorias – FPS TOTAL 

C1 C2 C3 C4 UA 

P1 N (%) 6 (13) 20 (43,5) 5 (10,9) 15 (32,6) 46 

P2 N (%) 9 (42,9) 4 (19) 2 (9,5) 6 (28,6) 21 

P3 N (%) 3 (16,7) 2 (11,1) 9 (50) 4 (22,2) 18 

P4 N (%) 1 (5,3) 6 (31,6) 1 (5,3) 11 (57,9) 19 

P5 N (%) 4 (28,6) 5 (35,7) 1 (7,1) 4 (28,6) 14 

Total 
Geral 

N (%) 23 (19,5) 37 (31,4) 18 (15,3) 40 (33,9) 118 

Fonte: Autoria própria.  

 

Observando-se os dados em Tabela 6 destaca-se os percentuais gerais para 

cada categoria, correspondente a cada pergunta. É possível identificar a presença 

das diferentes categorias nas respostas a cada uma das perguntas, destacando-se 

no total geral que as categorias de maior prevalência são C2 (31,4%) e C4 (33,9%), 

indicando que emoções/sentimentos e pensamento/linguagem constituem-se as 

categorias mais mobilizadas em geral a partir da utilização de jogo didático. A seguir 

está o Gráfico 1, com a porcentagem total de UA por categorias, para cada 

pergunta. 

 

Gráfico 1 – % de categorias presentes em Unidades de Análise das Respostas às 5 questões do 
Instrumento 04 
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Fonte: Autoria própria.  

 

Por meio da Tabela 6 e, especialmente no Gráfico 1, evidenciou-se que C1 – 

Percepção/Atenção estava presente em maior proporção na pergunta 2 (42,9%) 

visto que esta pergunta referia-se justamente a mobilização destas FPS, seguida de 

28,6% na pergunta 5 que refere-se à motivação à aprendizagem do conteúdo. Em 

menores percentuais 16,7%, 13% e 5,3% nas respectivas perguntas 3, 1 e 4. 

Quanto à C2 -  Emoção/Sentimento estava presente em maior proporção na 

pergunta 1 (43,5%), relacionada à apreciação pela proposta do jogo, seguida da 

pergunta 5 (35,7%), pergunta 4 (31,6%), pergunta 2 (19%) e pergunta 3 (11,1%), 

assim, ao responderem quanto à motivação para a aprendizagem na pergunta 5 e 

também quanto à própria aprendizagem na pergunta 4, evidenciou-se maiores 

percentuais de mobilização de emoção/sentimento. Quanto à categoria C3 – 

Memória/Imaginação a pergunta 3 que refere-se diretamente à memória apresentou 

maior percentual de mobilização (50%), e, nas outras perguntas esta categoria 

apresentou os menores percentuais variando de 5,3 a 10,9%. Quanto a categoria C4 

– Pensamento/Linguagem apresentou-se maior percentual respectivamente nas 

perguntas 4 (57,9%) que refere-se sobre aprendizagem, e pergunta 1 (32,6%) que 

refere-se à apreciação pela proposta do jogo didático; as perguntas 2 e 4 referentes 

à atenção e também à motivação também apresentaram percentuais igualmente 
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significativos para esta categoria (28,6%), seguida da pergunta 3 que apresentou 

22,2% de unidades de análise representativas desta categoria.  

Embora este instrumento tenha sido entregue aos 30 participantes, houve a 

devolutiva de 29 questionários e todos estes assinalaram afirmativamente para 

todas as questões, no entanto, nem todos justificaram suas afirmativas em todas as 

5 questões de modo dissertativo e, devido a este fato, há um número variável de 

unidades de análise identificadas entre as questões. 

A partir dos resultados apresentados, portanto, destaca-se que: 

1) Em todas as questões houve multiplicidade de Categorias 

presentes nas respostas, o que evidencia a significativa inter-

relação entre as FPS. Chamamos de inter-relação ou 

interdependência em nossa análise dos dados os trechos das falas 

em que se evidenciam mais de uma FPS, e também os momentos 

em que, ao responder sobre uma determinada FPS, o aluno refere-

se a outras. Assim, por exemplo, ainda que questionado sobre a 

contribuição do jogo para a função ‘atenção’, como na questão 2, 

as respostas fazem referência à contribuição de outras funções 

além da atenção, como a memória, as emoções e o pensamento. 

Da mesma forma ocorre nas outras questões sobre as FPS 

emoções, memória, pensamento, em que as outras funções são 

evidenciadas nas respostas. 

2) Outro fator importante está relacionado à evidência e 

reconhecimento pelo aluno da Motivação ocasionada pelo jogo. 

Esta referência se faz presente em todas as questões, ou seja, a 

motivação se entrelaça com as FPS. Uma vez que tomamos por 

base, no Quadro 2, a categoria de análise ‘Motivação’ como um 

valor funcional individualizado, os alunos apresentam diferentes 

relações entre FPS e Motivação, no entanto, sempre estão 

presentes. De acordo com Vygotsky (2007), a motivação envolve a 

autonomia e a vontade, da mesma forma que estas também são 

consideradas a marca de desenvolvimento das FPS. 

3) Há um equilíbrio entre os resultados de maior evidência nas 

unidades de análise referentes às funções emoções/sentimentos 

(C2); pensamento/linguagem (C4) e a própria Motivação (M), o que 
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evidencia uma relação ainda mais acentuada entre estas 

categorias. Este resultado contribui ao referencial teórico, que 

afirma sobre a importância do equilíbrio entre a função lúdica e 

educativa em jogos didáticos (GOYA; SILVA, 2018). 

 

6.4 ENTREVISTA (INSTRUMENTO 05) 

 

Tomando por base também as categorias a priori apresentadas no Capítulo 

5.4, buscou-se identificar a inter-relação e coexistência das FPS e da Motivação 

também nas falas dos alunos entrevistados.  

Conforme mencionado anteriormente, para as unidades de análise 

identificadas nas entrevistas utilizou-se a seguinte codificação: os alunos que 

participaram da entrevista foram representados pela letra E (Estudante), seguidos 

das letras de A a I para representar os 9 alunos entrevistados, e do número da 

unidade de análise. Foi necessária uma outra codificação pelo fato de não ter 

utilizado identificação nominal dos alunos no instrumento 04, o que impossibilitou 

relacionar os sujeitos de ambos os intrumentos. 

O Quadro 5 apresenta exemplos representativos de cada categoria, 

identificados nas entrevistas dos estudantes. 

 

Quadro 5 – Exemplos de Unidades de Análise representativas de cada categoria referente ao 
Instrumento 5 

CATEGORIA Unidade de Análise Justificativa 

C1 
Percepção/ 

Atenção 

“Porque é uma forma diferente e querendo ou não 
exige mais atenção no momento do jogo.” [EB-U4] 
“Eu acho que na hora da pergunta (durante o jogo) a 
gente fica muito atenta.” [ED-U5] 
“...fazer aquelas comparações (durante o jogo) me fez 
prestar atenção naquilo (conteúdo), me fez focar mais 
na hora de entender.” [EE-U8] 

Apresentam elementos 
do jogo que favorecem 
ao aluno manter o foco 
e atenção. 

C2 
Emoção/ 

Sentimento 

“Gostei muito... porque foi uma aula descontraída.”  
[EA-U2] 

“... o pessoal ficou muito entusiasmado.” [EA-U4] 
“... me senti uma criança.” [EE-U4] 
“... é uma diversão.” [EH-U3] 

Entusiasmo, alegria e 
descontração são 
emoções/sentimentos 
que aparecem nos 
relatos sobre o jogo. 

C3 
Memória/ 

Imaginação 

“... (o jogo) teve muita memória visual... consigo 
assimilar muito quando eu visualizo.” [EA-U3] 
“... (o jogo) fixou melhor.” [ED-U10] 
“como o jogo tem história de caso real e figuras 
também que demonstram, fica mais fácil...” [EG-U7] 

Nestes trechos houve 
tanto referências diretas 
à memória como aos 
elementos figurativos 
utilizados pela 
imaginação para 
constituição/ elaboração 
da memória. 
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CATEGORIA Unidade de Análise Justificativa 

C4 

Pensamento/ 

Linguagem 

“... inclusive no outro dia eu e as colegas estávamos 
conversando de algumas coisas que a gente não 
sabia e assimilamos melhor com o jogo.” [EA-U8] 

“achei que (o jogo) tirou bastante dúvida.” [ED-U3] 

“... com este jogo também está abrindo mais a nossa 
mente.” [ED-U12] 

“... é uma forma diferente pra gente saber o que a 
gente está sabendo, vê onde nós temos dúvidas, onde 
está mais difícil entender.” [EF-U2] 

As falas em destaque 
evidenciam apropriação 
de conceitos e 
compreensão do 
conteúdo. 

 

Fonte: Autoria própria.  

 

Já o Quadro 6 apresenta a categorização das unidades e análise 

identificadas nas entrevistas transcritas (Instrumento 05, Apêndice G) de cada um 

dos 09 estudantes.  

Analisando o Quadro 6 é possível observar que, embora haja algumas 

distinções quanto à prevalência de determinadas FPS entre as falas dos alunos, fica 

evidente a inter-relação e coexistência das FPS. Chamamos de inter-relação, 

interdependência, ou coexistência os trechos das falas em que se evidenciam mais 

de uma FPS. Este resultado confirma a avaliação de Vygotsky (2007 p. 77) que 

julgou “fadados ao insucesso quaisquer intentos de explicar qualquer função 

psicológica superior, tomando-os independentemente um do outro”. 

Quadro 6 – Categorização das Unidades de Análise identificadas nas entrevistas dos estudantes 

ALUNOS 

CATEGORIAS – FPS 

C1 

Percepção/ 
Atenção 

C2 

Emoção/ 
Sentimento 

C3 

Memória/ 
Imaginação 

C4 

Pensamento/ 

Linguagem 

EA 

[EA-U5]; 
[EA-U6]; 

[EA-U1]; 
[EA-U2]; 
[EA-U7]; 
[EA-U11]; 

[EA-U3]; 
[EA-U9]; 
[EA-U12]; 
[EA-U14]; 

[EA-U4]; 
[EA-U8]; 
[EA-U10]; 
[EA-U13]; 

EB 
[EB-U3]; 
[EB-U4]; 

[EB-U1]; 
[EB-U2]; 
[EB-U5]; 

— [EB-U6] 

EC 
[EC-U2]; 
[EC-U3]; 
[EC-U5]; 

[EC-U1]; 
[EC-U4]; 
[EC-U7]; 

— [EC-U6]; 

ED 

[ED-U2]; 
[ED-U4]; 
[ED-U5]; 
[ED-U11]; 

[ED-U1]; 
[ED-U6]; 

[ED-U9]; [ED-U3]; 
[ED-U7]; 
[ED-U8]; 
[ED-U10]; 
[ED-U12]; 

EE 

[EE-U4]; 
[EE-U8]; 
[EE-U10]; 
[EE-U14]; 
[EE-U18]; 

[EE-U1]; 
[EE-U5]; 
[EE-U6]; 
[EE-U12]; 
[EE-U16]; 

[EE-U2]; 
[EE-U12]; 

[EE-U3]; 
[EE-U7]; 
[EE-U9]; 
[EE-U11]; 
[EE-U13]; 
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[EE-U20]; [EE-U19]; 
[EE-U21]; 

[EE-U15]; 
[EE-U17]; 
[EE-U22]; 

EF 

[EF-U3]; 
[EF-U5]; 

[EF-U1]; 
[EF-U7]; 
[EF-U9]; 
[EF-U10]; 

— [EF-U2]; 
[EF-U4]; 
[EF-U6]; 
[EF-U8]; 

EG 
[EG-U7]; 
[EG-U8]; 

[EG-U1]; 
[EG-U3]; 
[EG-U9]; 

[EG-U5]; 
[EG-U10]; 

[EG-U2]; 
[EG-U4]; 
[EG-U6]; 

EH 
[EH-U2]; 
[EH-U5]; 

[EH-U1]; 
[EH-U3]; 

— [EH-U4]; 
[EH-U6]; 

EI 

[EI-U6]; [EI-U1]; 
[EH-U3]; 
[EH-U7]; 
[EH-U8]; 

— [EI-U2]; 
[EH-U4]; 
[EH-U5]; 
[EH-U9]; 

Fonte: Autoria própria.  

 

Portanto, assim como destacado por Martins (2011),  neste trabalho 

evidenciamos a interdependência das FPS, destacando a prevalência de algumas 

em detrimento de outras. 

Os resultados apresentados no Quadro 6, encontram-se  descritos na 

Tabela 7 quantitativa, seguida do Gráfico 2, com a representação percentual. 

 

Tabela 7 – Representação quantitativa dos resultados apresentados no Quadro 6, referente à 
distribuição das Unidades de Análise (UA) nas Categorias, a partir dos resultados da Entrevista 

(Instrumento 05) 

ESTUDANTES 
Categorias – FPS TOTAL 

C1 C2 C3 C4 UA 

A N (%) 2 (14,3) 4 (28,6) 4 (28,6) 4 (28,6) 14 

B N (%) 2 (33,3) 3 (50) 0 1 (16,7) 6 

C N (%) 3 (42,9) 3 (42,9) 0 1 (14,3) 7 

D N (%) 4 (33,3) 2 (16,7) 1 (8,3) 5 (41,7) 12 

E N (%) 6 (26) 7 (30,4) 2 (8,7) 8 (34,8) 23 

F N (%) 2 (20) 4 (40) 0 4 (40) 10 

G N (%) 2 (20) 3 (30) 2 (20) 3 (30) 10 

H N (%) 2 (33,3) 2 (33,3) 0 2 (33,3) 6 

I N (%) 1 (11,1) 4 (44,4) 0 4 (44,4) 9 

Total 
Geral 

N (%) 24 (24,7) 32 (33) 9 (9,3) 32 (33) 97 

Fonte: Autoria própria.  
 

Assim, analisando as 09 entrevistas, foi possível identificar 97 unidades de 

análise totais, distribuídas entre as categorias de análise conforme demonstrado na 

Tabela 7. Do total de unidades de análise, evidenciou-se que C1 – 



76 

Percepção/Atenção estava presente em 24,7% das unidades; C2 – 

Emoção/Sentimento em 33%; C3 – Memória/Imaginação em 9,3%; e C4 – 

Pensamento/Linguagem em 33%. Ou seja, há equilíbrio entre a prevalência das 

categorias  Pensamento/Liguagem e Emoção/Sentimento. Embora com percentuais 

menores, as outras FPS também estão presentes nos resultados obtidos. 

Apesar de terem sido identificadas Unidades de análise em todas as 

categorias no resultado total, nas falas de  5 dos 9 estudantes entrevistados não  

identificou-se a FPS memória/imaginação nas unidades de análise avaliadas, sendo 

que nestes mesmos estudantes (B, C, F, H e I), identificou-se maiores percentuais 

das categorias C2 – emoção/sentimento; C4 – pensamento/linguagem e C1 – 

percepção/atenção. O Gráfico 2 destaca estes resultados de mobilização individual 

pelos alunos entrevistados. 

Assim, por meio do Gráfico 2, evidenciamos que nem todas as estudantes 

apresetaram evidências de mobilização da categoria C3 – memória/imaginação, que 

também, nos resultados relacionados ao Instrumento 04 apresentaram-se em menor 

percentual de mobilização. Destaca-se ainda que cada indivíduo mobiliza as FPS e 

suas inter-relações de maneira diferente, como observado em Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Porcentagem de Unidades de análise presente em cada Categoria, por aluno  participante 
da Entrevista no Instrumento 05 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Quanto às importantes inter-relações das FPS identificadas em entrevista, 

tem-se demonstrativos na sequência abaixo, em Quadro 7, que apresenta o 

resultado mais significativo da pesquisa, a partir da identificação de categorias 

emergentes que resultam desta interdependência identificadas entre as FPS 

(categorias a priori). 

Desta forma o Quadro 7 apresenta UA – unidade de análise sequenciais 

identificados em um mesmo trecho, tanto no Instrumento 04 como no Instrumento 

05, em que aparece a influência e interdependência  das categorias a priori (C1 – 

C4) identificadas como categorias emergentes: Tríadas e as Díadas. As Tríadas 

correspondem à presença de influência e interdependência de três categorias a 

priori e as Díadas correspondem à presença de influência e interdependência de 

duas categorias a priori.  

O Quadro 7 mostra também o aparecimento de subcategorias em cada uma 

das categorias emergentes (Tríadas e Díadas), assim, o número que aparece 

identificando a subcategoria, corresponde ao número representativo da categoria à 

priori, como por exemplo, a subcategoria denominada 1-2-3, corresponde à inter-

dependência e influência das categorias C1 – Percepção/Atenção; C2 – 

Emoção/Sentimento e C3 – Memória/Imaginação nas respectivas UA identificadas 

no quadro 7.  

Quadro 7a – Interdependência das FPS – categorias emergentes – Tríades (3C) 

Categorias 
emergentes 

Subcategorias 
Unidade de Análise 

(Instrumento 04) 

Unidade de Análise 

(Instrumento 05) 

Triadas (3C) 

 

1-2-3 
 [EEG-U8] – [EEG-U9] –  

[EEG-U10] 

1-2-4 

[A19-R1-U1] – [A19-R1-U2] 
–[A19-R1-U3] 

[EEA-U6] – [EEA-U7] – [EEA-U8] 

[EEC-U5] – [EEC-U4] –[EEC-U6] 

[EED-U5] – [EED-U6] – [EED-U7] 

[EEE-U18] – [EEE-U16] –[EEE-U17] 

[EEE-U20] – [EEE-U19] –[EEE-U22] 

[EEF-U3] – [EEF-U1] –[EEF-U2] 

[EEH-U2] – [EEH-U3] –[EEH-U4] 

1-2-4 

[A19-R1-U1] – [A19-R1-U2] 
–[A19-R1-U3] 

[EEA-U6] – [EEA-U7] – [EEA-U8] 

[EEC-U5] – [EEC-U4] – [EEC-U6] 

[EED-U5] – [EED-U6] –[EED-U7] 

[EEE-U18] – [EEE-U16] –[EEE-U17] 

[EEE-U20] – [EEE-U19] –[EEE-U22] 

[EEF-U3] – [EEF-U1] –[EEF-U2] 

[EEH-U2] – [EEH-U3] –[EEH-U4] 

1-3-4 [A18-R3-U4] – [A18-R3-U6] [EEE-U10] – [EEE-U12] –[EEE-U11] 
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–[A18-R3-U5] [EEG-U7] – [EEG-U5] – [EEG-U6] 

2-3-4 

[A1-R1-U1] – [A1-R1-U2] –  
[A1-R1-U3]; 

[A2-R1-U2] – [A2-R1-U3] –  
[A2-R1-U4]; 

[A7-R1-U1] – [A7-R1-U4] –  
[A1-R1-U2]; 

[A18-R1-U3] – [A18-R1-U2] 
–[A18-R1-U1] 

[EEA-U2] – [EEA-U3] – [EEA-U4] 

[EEE-U1] – [EEE-U2] – [EEA-U3] 

Fonte: Autoria própria. 
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Quadro 7b – Interdependência das FPS – categorias emergentes – Díadas (2C) 

Categorias 
emergentes 

Subcategorias 
Unidade de Análise 

(Instrumento 04) 

Unidade de Análise 

(Instrumento 05) 

Díadas (2C) 

1-2 
[A10-R4-U5] – [A10-R4-U4] [EEE-U4] – [EEE-U5] 

[EEI-U6] – [EEI-U7] 

1-3 [A27-R3-U1] – [A27-R3-U2]  

1-4 

[A3-R1-U2] – [A3-R1-U1]; 
[A9-R1-U2] – [A3-R1-U1]; 
[A11-R2-U3] – [A11-R2-U4] 

[EED-U2] – [EED-U3] 

[EED-U11] – [EED-U12] 

[EEE-U14] – [EEE-U15] 

[EEF-U5] – [EEF-U6] 

2-3 [A14-R1-U2] – [A14-R1-U1] [EEA-U11] – [EEA-U12] 

2-4 

[A8-R1-U1] – [A8-R1-U2]; 

[A15-R2-U2] – [A15-R2-U3]; 

[A16-R1-U2] – [A16-R1-U1]; 

[A16-R4-U5] – [A16-R4-U6]; 

[A17-R1-U2] – [A17-R1-U1]; 

[A21-R5-U2] – [A21-R5-U3]; 

[A29-R1-U1] – [A29-R1-U2] 

[EEB-U5] – [EEB-U6] 

[EEE-U6] – [EEE-U7] 

[EEF-U7] – [EEF-U8] 

[EEG-U1] – [EEG-U2] 

[EEG-U3] – [EEG-U4] 

[EEI-U1] – [EEI-U2] 

[EEI-U3] – [EEI-U4] 

[EEI-U8] – [EEI-U9] 

3-4 

[A11-R1-U1] – [A11-R1-U2] [EEA-U9] – [EEA-U10] 

[EEA-U14] – [EEA-U13] 

[EED-U9] – [EED-U10] 

Fonte: Autoria própria.  

 

A partir dos dados apresentados, observou-se que embora os Instrumentos 

04 e 05 apresentem quantidades distintas de unidades classificadas como 

categorias emergentes, as proporções encontradas para Tríadas e Díadas são 

semelhantes entre os Instrumentos 04 e 05 (Em Instrumento 04 a partir de um total 

de 20 unidades classificadas como categorias emergentes, 30% corresponderam às 

Tríadas e 70% às Díadas; e, em Instrumento 05 a partir de um total de 30 unidades 

classificadas como categorias emergentes, 40% corresponderam às Tríadas e 60% 

às Díadas). Assim, identificou-se uma harmonia e equilíbrio entre os resultados 

obtidos a partir dos dois instrumentos, visto que foram capazes de identificar Tríadas 

e Díadas em proporções semelhantes. 

Esta harmonia também pode ser identificada a partir da análise do número 

de vezes em que as referidas categorias a priori aparecem na composição das 

subcategorias emergentes, apresentadas no quadro 7. Todas as categorias a priori 

(C1, C2, C3 e C4) aparecem 6 vezes no quadro, distribuídas de formas distintas, na 

composição das diferentes subcategorias. Considerou-se esta equidade entre o total 

de categorias a priori nas subcategorias como evidência da interdependência e 

influência entre as FPS representadas pelas categorias a priori. 
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Analisando-se as subcategorias tem-se que as Tríadas  de maior 

prevalência foram: 1-2-4 (58,3%) obtidas por meio do Instrumento 05 e, 2-3-4 

(66,7%), obtidas por meio do Instrumento 04. Em ambas composições destas 

subcategorias, as categorias a priori C2-Emoção/Sentimento e C4-

Pensamento/Linguagem encontram-se presentes. O mesmo fenômeno pode ser 

observado com relação às Díadas, pois a subcategoria de maior prevalêcia foi 2-4, 

obtida tanto por meio do Instrumento 04 (50%), como também por meio do 

Instrumento 05 (44,4%). Assim, tem-se nestes dados um dos resultados mais 

significativos da pesquisa, pois, evidencia que C2-Emoção/Sentimento e C4-

Pensamento/Linguagem encontram-se totalmente relacionados e aparecem com 

maior prevalência. Neste sentido é possível destacar que, conforme o referencial 

teórico apresentado pelos autores (Kishimoto,2003; Goya & Silva, 2018; Rego, 

2000); o jogo didático deve apresentar indícios do atendimento tanto ao aspecto 

lúdico, uma vez que envolva evidências de C2-Emoção/Sentimento, como também 

do aspecto educativo, apresentando evidências de C4-Pensamento/Linguagem. De 

acordo com Vygotsky (2007), a FPS Emoção/Sentimento encontra-se entrelaçada às 

demais FPS e a unidade afetivo-cognitiva relaciona-se de forma integrada com a 

Motivação.  

Ainda é possível a análise das categorias C1-Percepção/Atenção juntamente 

com C3-Memória/Imaginação,  evidenciados na ocorrência da subcategoria 1-3; 

tanto influenciando-a como sendo influenciada por ela. Embora presentes em menor 

proporção nas subcategorias emergentes do que 2-4, de fato, ao fixar a atenção, os 

mecanismos de registros a longo prazo são acionados e este fator é extremamente 

importante no contexto educacional. Neste sentido, metodologias e demais 

ferramentas educacionais que favoreçam a mobilização da atenção, certamente 

contribuirão para a memorização e o aprendizado. As subcategorias que contém a 

presença de Atenção (C1) e também do Pensamento (C4) comprovam que  a 

atenção influencia (direciona) processos motores e racionais (razão), tornando-se 

importante para a função psíquica de formação do pensamento. Sendo assim, a 

atenção não atua sozinha, sempre precisa do contato e interação com outras 

funções psíquicas, dependendo do esforço e vontade para desenvolver-se. 
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6.6 RESULTADOS E ANÁLISES COMPLEMENTARES 

 

Como citado anteriormente, a Avaliação Diagnóstica (Instrumento 01), foi 

realizada com o público-alvo e outros grupos distintos, a fim de realizar um 

comparativo dos resultados. Na  sequência apresentamos os resultados 

complementares obtidos. 

O objetivo primordial nesta parte da análise foi a descrição e a comparação 

das principais características entre os diferentes grupos pesquisados, a partir do 

questionário (Apêndice B). De forma geral, as respostas à questão 01 deram como 

resultado geral que a maior parte dos entrevistados era do sexto feminino, com o 

percentual de 85,4%, ou seja, 111 dos 130 entrevistados. Ainda sobre a mesma 

questão, foi possível comparar que o público-alvo da pesquisa apresentava 96,7% 

de mulheres, a turma de segundo semestre 95,8% e o público sem a formação em 

nutrição, 89,2%. As respostas à questão 02 também forneceram um resultado muito 

simples, pois o público pesquisado apresentou faixa etária muito semelhante entre si 

(média geral de 35,3 anos), exceto o grupo II b – indivíduos sem a formação técnica 

em nutrição com o nível médio de escolaridade – que apresentou uma média etária 

mais baixa (22,7 anos), destacando que o público alvo da pesquisa apresenta média 

de 39,8 anos. 

As respostas à questão 03 trouxeram a informação de que a maioria do 

grupo I respondeu que possuía apenas nível Médio, como era o esperado; mesmo 

assim, 2 pessoas do subgrupo Ia e 4 pessoas do subgrupo Ib, totalizando mais de 

11% do grupo I, responderam que tinham nível de escolaridade superior. As 

respostas à questão 03 também deram origem à subdivisão do grupo II em IIa (31 

pessoas) e IIb (45 pessoas), ou seja, a maioria das pessoas entrevistadas que não 

cursavam o curso técnico em nutrição tinham nível de escolaridade superior 

(59,2%).  

Quanto às profissões dos 130 entrevistados (questão 04), no grupo I 

prevaleceram ocupações na área de serviços e comércio (48,1%), do lar (27,8%) e 

(24,1%) distribuídos em desempregados e autônomos; enquanto no grupo II os 

professores se destacaram (42,1%), vindo depois os estudantes (23,7%),  em 

terceiro os que trabalham em comércio e serviços (19,7%) e ainda (14,5%) 

desempregados e autônomos. 
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A questão 05 avaliou o hábito de compra ou preparo de alimentos pelos 

participantes. Verificou-se que os subgrupos Ia e Ib apresentaram frequência 

significativa nas alternativas somadas ‘sempre’ e ‘frequentemente’ (88,3% e 86,7%, 

respectivamente), sendo possível relacionar este resultado ao fato de 

corresponderem aos subgrupos de maior frequência de ocupação ‘do lar’. Outra 

observação possível é que o grupo IIa, que apresentou menor frequência de compra 

ou preparo de alimentos, correspondendo a 45,2%, que assinalaram os itens ‘às 

vezes’ e ‘nunca’, trata-se também do grupo de menor faixa etária da amostra de 

pesquisa. Segundo Mazzonetto, Dean e Fiates (2019), é preciso reconhecer a 

heterogeneidade de fatores que influenciam o ato de cozinhar, e desta forma buscar 

ações de orientação e intervenção de forma a estimular esta prática. 

Quanto à questão 06, que avaliou a frequência e as razões motivadoras da 

leitura e observação da tabela de informação nutricional, verificou-se que 83,1% do 

total de participantes da pesquisa afirmaram possuir o hábito de leitura, o que 

identifica o interesse do público da pesquisa pelas informações nutricionais. Dentre 

as motivações apresentadas, considerando-se o total da amostra da pesquisa, tem-

se a “manutenção de saúde e qualidade de vida” como a de maior prevalência 

(59,2%), seguida pela “prática de atividade física” (13,8%), “tratamento de doenças” 

(13,1%) “outros” (3,8%) e “não costumam observar” (10,1%). 

Ao compararem-se os grupos, observa-se que o grupo I apresentou maior 

associação do hábito de leitura das informações nutricionais com a saúde e 

qualidade de vida quando comparado ao grupo II (76,6% e 46%, respectivamente); 

resultado que pode ser explicado pelo simples fato dessas pessoas estarem num 

curso técnico de nutrição ou até mesmo evidenciar uma possível influência que a 

formação técnica na área teve sobre o impacto das suas escolhas alimentares. 

Ainda com relação à leitura, o subgrupo IIa apresentou o menor índice (29%) de 

participantes que afirmaram possuir o hábito de observação da tabela nutricional. 

Alves et al., (2019) relacionaram em sua pesquisa o baixo interesse pelos 

conhecimentos em nutrição no período da adolescência, com o alto consumo de 

produtos industrializados e a ocorrência de DCNT (Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis), inclusive destacando algumas regiões brasileiras de maior risco 

como as regiões Sul e Sudeste do País. 

Finalmente, nos itens em aberto da questão 06, houve a descrição dos 

termos ‘curiosidade’ e ‘sobrepeso’ como motivações à leitura pelos que assinalaram 
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a opção “outros” como resposta. Quanto aos que assinalaram a alternativa 

‘tratamento de doenças’, foram encontrados vários motivos: alergia, hipertensão, 

diabetes, câncer, endometriose, cardiopatias, dislipidemias, intolerância ao glúten e 

intolerância à lactose. 

As questões de nº 7 a 10 do questionário avaliaram o que julgavam 

compreender e a compreensão de fato dos participantes da pesquisa quanto às 

Informações Nutricionais dos rótulos dos alimentos, considerando-se os 8 itens 

obrigatórios da tabela de informação nutricional: calorias, carboidratos, proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras e sódio. Tem-se nas 

Tabelas de 8 a 11 a seguir, os resultados obtidos. 

A Tabela 8 mostra a comparação pareada realizada pelo tratamento 

estatístico Mc Nemar, entre a expectativa de compreensão e a compreensão de fato 

dos 130 entrevistados em relação aos oito itens da Tabela de Informação 

Nutricional. Como cada entrevistado respondeu pelos oito itens, são na realidade 

1.040 respostas no total. 

 

Tabela 8 – Distribuição de frequências e teste Mc Nemar para todos os 130 entrevistados 

Resultados Expectativa de 
Compreensão 

Compreensão Tratamento Estatístico 

 8N (*) % 8N (*) % Mc Nemar Χ2 p 

Acerto  547 52,6 562 54,0 
4,51 0,03 

Erro 493 47,4 478 46,0 

Fonte: Autoria própria.  
Nota: (*) 8N é o número de acertos ou erros correspondentes a 8 itens da Tabela de Informação 

Nutricional. (Total = 1040 = 130 x 8) 
 

Considerando os 130 entrevistados formando apenas um grupo, o 

tratamento Mc Nemar Χ2 realizado indicou que houve uma pequena diferença 

estatística, isto é, os entrevistados mostraram uma maior compreensão de fato 

comparado com a expectativa de compreensão, quando se analisou os oito itens 

somados. 

Entretanto, ao fazer o mesmo tratamento estatístico separadamente para 

cada um dos oito itens, encontraram-se várias diferenças. A compreensão ficou 

maior do que o que julgavam compreender para os itens: proteínas, gorduras 

saturadas e sódio; enquanto o que julgavam compreender foi maior do que a 

compreensão de fato para os itens: caloria e gorduras totais. E para os outros três 



84 

itens: carboidratos, gorduras trans e fibras, o teste Mc Nemar indicou que não houve 

diferenças significativas. 

Verificou-se também a diferença estatística entre os grupos I (cursando 

técnico em nutrição) e II (não cursando técnico em nutrição), em relação ao que 

julgavam compreender ou expectativa de compreensão e compreensão de fato, 

considerando os oito itens principais da Tabela de Informação Nutricional juntos, 

como demonstra a Tabela 9. Como os grupos são independentes, utilizou-se o teste 

qui-quadrado ou o teste t. 

 

Tabela 9 – Distribuição de frequências e teste qui-quadrado (Χ2) para grupos I e II – Componentes da 
Tabela de Valor Nutricional 

Resultados  
Grupo I Grupo II Tratamento Estatístico 

8N (*) % 8N (*) % Χ2 p 

Expectativa de 
Compreensão 

Acerto 252 58,3 295 48,5 
9,76 0,00 

Erro 180 41,6 313 51,5 

Compreensão 
Acerto 278 64,4 284 46,7 

37,6 0,00 
Erro 154 35,6 344 56,7 

Fonte: Autoria própria. 
Nota: (*) 8N é o número de acertos ou erros correspondentes a 8 itens da Tabela de Informação 

Nutricional. (Grupo I, Total = 432= 54 x 8; Grupo II, Total = 608 = 76x8). 
 

O tratamento estatístico Χ2 (qui-quadrado), apresentado na Tabela 9, 

mostrou que houve diferenças entre os dois grupos no que julgavam compreender, 

ou seja, este fator do grupo I foi maior do que do grupo II. Também foi feita uma 

comparação entre as porcentagens de acertos do grupo I (média = 58,3%) com as 

porcentagens de acertos do grupo II (média = 48,5%) pelo teste t e o resultado (t= 

2,04; p=0,05) confirmou essa diferença, dentro do nível de significância de 5%. Com 

o objetivo de especificar melhor essas diferenças, foi feito o mesmo tratamento 

estatístico separadamente para cada um dos oito itens avaliados. 

Com relação ao que julgavam compreender, a porcentagem do grupo I foi 

maior do que a do grupo II para os itens: sódio (Χ2=37,84; p=0,00), proteínas 

(Χ2=21,08; p=0,00) e carboidratos (Χ2=6,38; p=0,01), em ordem decrescente dos 

resultados numéricos obtidos pelo teste estatístico. Por outro lado, o grupo II 

apresentou maior porcentagem de compreenção  do que o grupo I para os itens: 

gorduras totais (Χ2=10,96; p=0,00) e gorduras trans (Χ2=5,41; p=0,02). Para os itens 

gorduras saturadas (Χ2=1,70; p=0,19), calorias (Χ2=0,02; p=0,88) e fibras (Χ2=0,00; 

p=0,95), o teste qui-quadrado indicou que não houve diferenças significativas, isto é, 
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a probabilidade de significância (p) ficou maior do que o nível de significância de 5% 

(α=0,05). 

O tratamento estatístico Χ2 (qui-quadrado) apresentado na Tabela 9 também 

mostrou que houve diferença entre os dois grupos na compreensão de fato, ou seja, 

a compreensão do grupo I foi maior do que a compreensão do grupo II. Também foi 

feita uma comparação entre as porcentagens de acertos do grupo I (média = 64,4%) 

com as porcentagens de acertos do grupo II (média = 46,7%) pelo teste t (t= 3,28; 

p=0,00), confirmando os resultados mostrados pelo teste estatístico Χ2. 

Com o objetivo de especificar melhor essas diferenças, foi feito também o 

mesmo tratamento estatístico separadamente para cada um dos oito itens avaliados 

que compõem a Tabela de Informação Nutricional. O grupo I apresentou maior 

porcentagem de acerto do que o grupo II para os itens: proteínas (Χ2=35,93; 

p=0,00), gorduras saturadas (Χ2=11,94; p=0,00), gorduras trans (Χ2=9,54; p=0,01) e 

sódio (Χ2=6,68; p=0,01). Para os itens calorias (Χ2=1,63; p=0,20), gorduras totais 

(Χ2=0,97; p=0,33) e carboidratos (Χ2=0,32; p=0,57), o teste qui-quadrado indicou que 

não houve diferenças significativas. 

Os dois tratamentos estatísticos, tanto o teste Χ2 como o teste t, 

apresentaram resultados similares. Ambos os testes confirmaram que os 

entrevistados do grupo I (entrevistados cursando nutrição) mostraram efetivamente 

uma compreensão maior e também que estes tiveram uma expectativa mais alta de 

compreensão (o que julgavam compreender). Observa-se que o teste estatístico 

forneceu também a intensidade dessas diferenças, i.e., a diferença foi bem maior na 

compreensão de fato do que na expectativa de compreensão (o que julgavam 

compreender) quando se levou em conta todos os oito nutrientes. 

Essas diferenças ficaram bem especificadas com o tratamento estatístico 

realizado para cada um dos nutrientes, tanto no quesito expectativa de compreensão 

como na compreensão de fato. Enquanto na compreensão os estudantes do curso 

técnico de nutrição ficaram sempre com um índice maior em quase todos os 

nutrientes, na expectativa de compreensão, ou sobre o que julgavam compreender, 

ficou constatada que em dois nutrientes (gorduras totais e gorduras trans) os 

entrevistados que não estão fazendo o curso de nutrição ficaram com um índice 

maior. 
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Comparando-se os subgrupos dentro dos grupos I e II, isto é, realizando a 

comparação Ia x Ib, IIa x IIb, tem-se os resultados apresentados nas Tabelas 10 e 

11.  

A Tabela 10 mostra que houve diferenças estatisticamente significativas, 

tanto para a expectativa de compreensão como para a compreensão de fato, 

quando se comparou os dois subgrupos Ia e Ib, estudantes do segundo e terceiro 

semestre da nutrição, respectivamente. Os 24 estudantes do segundo semestre, 

subgrupo Ia, apresentaram uma expectativa de compreensão maior do que os 30 

estudantes, subgrupo Ib; no entanto, estes últimos demonstraram que 

compreenderam mais, como era de se esperar. 

Tabela 10 – Distribuição de frequências e teste qui-quadrado (Χ2) para subgrupos Ia e Ib 

Resultados  
Grupo Ia Grupo Ib Tratamento Estatístico 

8N (*) % 8N (*) % Χ2 p 

Expectativa de 
Compreensão 

Acerto 130 67,7 122 50,8 
12,5 0,00 

Erro 62 32,3 118 49,2 

Compreensão 
Acerto 114 59,4 164 68,3 

3,73 0,05 
Erro 78 40,6 76 31,7 

Fonte: Autoria própria.  
Nota: (*) 8N é o número de acertos ou erros correspondentes a 8 itens da Tabela de Informação 

Nutricional. (Grupo Ia, Total = 132= 24x8; Grupo Ib, Total = 240 = 30x8) 

 

Quando se compararam os dois subgrupos dos sujeitos sem formação em 

nutrição, IIa e IIb, pessoas com escolaridade no nível médio e superior completos, 

respectivamente, os resultados mostrados na Tabela 11 indicam que, apesar de não 

se constatar diferenças estatisticamente significativas na expectativa de 

compreensão, foram medidas diferenças estatisticamente significativas na 

compreensão de fato, isto é, os 45 sujeitos sem formação em curso técnico em 

nutrição, com nível superior completo, mostraram que possuem uma compreensão 

maior sobre os oito nutrientes do que os 31 sujeitos sem formação em nutrição com 

nível médio completo. 

 

Tabela 11 – Distribuição de frequências e teste qui-quadrado (Χ2) para subgrupos IIa e IIb 

Resultados  
Grupo IIa Grupo IIb Tratamento Estatístico 

8N (*) % 8N (*) % Χ2 p 

Expectativa de 
Compreensão 

Acerto 118 47,6 177 49,2 
0,15 0,70 

Erro 130 52,4 183 50,8 

Compreensão 
Acerto 57 23,0 227 63,1 

94,73 0,00 
Erro 191 77,0 133 36,9 

Fonte: Autoria própria.  
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Nota: (*) 8N é o número de acertos ou erros correspondentes a 8 itens da Tabela de Informação 
Nutricional. (Grupo IIa, Total = 248= 31x 8; Grupo IIb, Total = 360 = 45x8). 

 

Outro importante item da Tabela Nutricional que foi avaliado pelo 

questionário é o %VD (Percentual de Valores Diários Recomendados). Trata-se do 

percentual que indica o quanto o produto apresenta de energia e nutrientes em 

relação a uma dieta de 2000 calorias (FRANCO, 2008). A questão de nº 7 avaliou a 

expectativa de compreensão do %VD, e a questão de nº 10 do questionário avaliou 

a compreensão deste item. A questão de nº 10 previa, inclusive, o cálculo básico 

sobre o %VD a partir de uma imagem de Tabela Nutricional de um produto 

apresentada na questão, pois este cálculo é necessário para a correta interpretação 

do %VD no rótulo dos alimentos. Sendo assim, faz-se necessário esclarecer que, 

para esta questão consideramos os acertos como compreensão, no entanto, seria 

necessário um aprofundamento na análise dos resultados demonstrativos dos 

cálculos dos alunos e ainda outras pesquisas para confirmar se os erros 

apresentados se referem propriamente à não compreensão do conceito ou ao 

método de cálculo. Em uma análise não aprofundada dos demonstrativos de cálculo 

apresentado pelos alunos descartou-se erros simples de cálculo matemático. 

A Tabela 12 a seguir apresenta esta comparação entre a expectativa de 

compreensão e a compreensão de fato  do %VD, utilizando-se o tratamento 

estatístico qui-quadrado. 

 

Tabela 12 – Distribuição de frequências e teste qui-quadrado (Χ2) para grupos I e II – %VD 

Resultados  
Grupo I Grupo II Tratamento Estatístico 

N (*) % N (*) % Χ2 p 

Expectativa de 
Compreensão 

Acerto 17 31,5 6 7,9 
12,06 0,00 

Erro 37 0 70 0 

Questão de 
Cálculo 

Acerto 16 29,6 7 9,2 
9,04 0,00 

Erro 38 0 69 0 

Fonte: Autoria própria. 
Nota: (*) N é o número de entrevistados com acertos ou erros. (Grupo I, Total = 54; Grupo II,  

Total = 76). 

 

Os dados mostrados na Tabela 12 indicam que tanto para a expectativa de 

compreensão como para a compreensão de fato (cálculo) do %VD, o grupo I foi 

estatisticamente superior ao grupo II, ou seja, os alunos do curso de nutrição 

possuíram uma expectativa de compreensão de %VD, e de fato conseguiram 
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mostrar que sabem fazer melhor os cálculos de %VD quando comparados com as 

pessoas que não cursaram nutrição. 

Os dados obtidos e as comparações realizadas a partir das respostas às 

primeiras questões do questionário caracterizaram bem os 130 entrevistados, tanto 

para os alunos do curso técnico em nutrição, grupo I, como para os indivíduos sem a 

formação específica em nutrição, grupo II. O grupo I apresentou maior associação 

do hábito de leitura das informações nutricionais com a saúde e qualidade de vida 

quando comparado ao grupo II. O subgrupo IIa, formado por pessoas mais jovens, 

apresentou menor frequência de compra ou preparo de alimentos, além do menor 

índice com relação ao hábito de observação da tabela nutricional, resultado que está 

de acordo com outros trabalhos (OLIVEIRA et al., 2005; HIPÓLITO, 2015; ALVES, 

2019). 

As análises realizadas, principalmente pela análise estatística, indicaram 

que, tanto os alunos do curso técnico em nutrição (grupo I) como os indivíduos sem 

a formação específica em nutrição (grupo II), em relação aos itens obrigatórios da 

Tabela de Informação Nutricional, julgaram que compreendem mais do que de fato 

conseguiram mostrar essa compreensão por meio de um questionário. Estudos 

desenvolvidos por Souza e Backes (2019) mostraram também divergência entre o 

que os consumidores julgavam compreender quanto aos conceitos de alimentação 

saudável, contidos no Guia Alimentar da População Brasileira, e a compreensão 

correta destes conceitos. Destaca-se, portanto, a importância de estudos que 

avaliem a autopercepção do consumo alimentar da população, uma vez que o 

reconhecimento das inadequações alimentares é considerado como o primeiro 

passo para a realização de mudanças no comportamento alimentar. 

As análises estatísticas, além de mostrarem diferenças significativas entre 

os dois grupos, mostrou também diferenças entre os subgrupos pertencentes ao 

mesmo grupo. Pelos resultados apresentados notou-se que, enquanto o subgrupo Ia 

mostrou uma compreensão menor do que a expectativa de compreensão, o 

subgrupo Ib mostrou uma compreensão maior do que a própria expectativa de 

compreensão. Esses resultados dão indícios de que as formações no curso técnico 

possivelmente influenciaram positivamente na compreensão da Tabela de 

Informação Nutricional, pois as pessoas do subgrupo Ib estão no terceiro semestre, 

enquanto as pessoas do subgrupo Ia estão no segundo semestre. Esse mesmo tipo 

de resultado também ficou evidenciado quando comparados os subgrupos IIa e IIb, 
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ou seja, as pessoas com formação superior, mesmo sem formação técnica em 

nutrição, mostraram que possuem uma compreensão maior. Finalmente, os dados 

estão em harmonia com os resultados já comentados anteriormente, pois a 

compreensão por meio de cálculo do %VD do grupo I foi estatisticamente superior 

ao grupo II. 

Embora os resultados obtidos com o grupo Ib (que são o público-alvo da 

pesquisa da dissertação e aplicação do jogo – alunos do terceiro semestre do curso 

técnico em nutrição) sejam superiores aos demais grupos quanto à compreensão da 

Tabela de Informação Nutricional, ainda observou-se que os acertos em geral não 

ultrapassaram 68%, necessitando de melhor adequação, uma vez que dentre as 

atribuições profissionais dos técnicos em nutrição estão o desenvolvimento de 

orientações nutricionais para populações sadias e enfermas e os itens que 

compõem a tabela nutricional estão contemplados na grade curricular do curso 

(BRASIL, 2018; SANTOS; OLIVEIRA, 2018). Tendo em vista que a Lei 13.666 de 15 

de maio de 2018 (referência?) inclui o tema transversal de Educação Alimentar e 

Nutricional no currículo escolar da Educação Básica e a relevância do tema devido 

sua influência nas escolhas alimentares e, consequentemente, na saúde da 

população, este trabalho espera contribuir para favorecer no processo de ensino-

aprendizagem a partir da utilização de jogos e na ampliação das discussões sobre 

as ações de educação nutricional. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise de dados feita a partir do quadro 7 mostrou a interdependência das 

categorias a priori e consequentemente a interdependência das FPS. Observou-se o 

surgimento das categorias emergentes Tríadas e Díadas que envolvem 

subcategorias contendo diferentes relações entre as categorias a priori composta 

das FPS.  O fato das Tríadas  de maior prevalência (subcategoria 1-2-4 e 2-3-4) e da 

Díada de maior prevalência (subcategoria 2-4) contemplarem as categorias a priori  

C2-Emoção/Sentimento e C4-Pensamento/Linguagem podem ser considerados 

como os resultados mais significativos desta pesquisa, pois evidenciou uma forte 

interdependência entre Emoção/Sentimento e Pensamento/Linguagem, em 

conformidade com  o referencial teórico apresentado (VYGOTSKY, 2007). Além 

disso, esses resultados indicam que essa proposta de utilização do jogo didático 

contemplou tanto o aspecto lúdico, caracterizado pela manifestação de emoções e 

sentimentos, como o aspecto educativo, realçado pelas FPS pensamento e 

linguagem.  

Ainda sobre as categorias emergentes, foi possível analisar que categorias a 

priori C1-Percepção/Atenção juntamente com C3-Memória/Imaginação, 

evidenciados na ocorrência da subcategoria 1-3; embora presentes em menor 

proporção nas subcategorias emergentes evidenciam a importante relação da 

atenção com os mecanismos de registros a longo prazo, o que é muito importante 

no contexto educacional. Sendo assim, a atenção não atua sozinha, sempre precisa 

do contato e interação com outras funções psíquicas, dependendo do esforço e 

vontade para desenvolver-se. 

Estas relações demonstradas a partir das categorias emergentes apontam 

para a complexidade do ser humano e de sua constituição pois o desenvolvimento 

das FPS, não ocorre de forma isolada como uma corrente autônoma que pensa por 

si própria, mas sim é concebido em sua plenitude considerando-se todo o aspecto 

da vida, impulsos, interesses e tendências deste ser que pensa, entrelaçando-se 

assim nesta complexa interrelação entre as FPS. 

Além das inter-relações entre as FPS, neste trabalho também buscou-se 

identificar as inter-relações entre as FPS e a Motivação. Participar, discutir, estudar, 

olhar, fazer, responder, descobrir, diferenciar, estes são alguns dos verbos que 

podemos destacar nos trechos de falas onde identificaram-se as UA presentes no 
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Quadro 7 , tais verbos demonstram ação, autonomia e relacionam-se com a 

vontade. Ou seja, de forma muito significativa, a Motivação relaciona-se com todas 

as demais FPS. Assim, os dados corroboram com o que Vygotsky afirma sobre 

estes mesmos fatores constituirem-se como marcadores de desenvolvimento das 

FPS e também da Motivação. Quanto à relação das FPS com a Motivação, 

considerou-se em análise que a unidade afetivo-cognitivo presente em maior 

prevalência nas categorias e subcategorias emergentes, apontam para a estreita 

relação entre estas. A Motivação, por sua vez, constitui, efetivamente, os motivos 

que abarcam o desenvolvimento humano (VYGOTSKY, 2007).  

Outros dados apresentados neste estudo, a partir dos resultados 

quantitativos (questionários objetivos e escala Likert), forneceram indícios de uma 

contribuição do jogo na compreensão de termos e conceitos relacionados ao tema 

central do jogo. E, a partir dos dados qualitativos (questionário dissertativo e 

entrevista) foi possível evidenciar indícios de mobilização das FPS e da Motivação 

após a aplicação do jogo. Desta forma, os resultados encontram-se em sintonia com 

nosso referencial teórico, uma vez que a melhora na compreensão dos conteúdos 

abordados no jogo demonstrou-se significativa, e a mobilização de todas as FPS 

evidenciou que estão de fato interligadas.  

Como dados complementares, no início da pesquisa, diante da suspeita 

sobre dificuldade na compreensão de conteúdos relacionados à Informação 

Nutricional, por alunos da turma do terceiro semestre do Curso Técnico em Nutrição 

de um colégio estadual do norte do Paraná, houve confirmação pelos dados iniciais 

obtidos em avaliação diagnóstica que comparou a compreensão deste conteúdo 

pelo público-alvo da pesquisa, com alunos em série anterior no mesmo curso e 

também com indivíduos sem a formação na área. Embora com melhor compreensão 

que os demais grupos, identificou-se que o público-alvo da pesquisa também 

apresentava déficit de compreensão sobre o tema, e, como o referido conteúdo é de 

extrema importância para a futura atuação profissional em atribuições relacionadas à 

produção de tabelas de valor nutricional de alimentos, e ainda a ações de educação 

nutricional, espera-se melhor adequação neste aprendizado, pois encontram-se no 

último semestre do curso. 

Assim, os resultados obtidos apontam para o potencial motivador do jogo 

didático e significativa aprovação de sua utilização pelos alunos que demonstraram 

satisfação e envolvimento na dinâmica proporcionada pelo jogo, afirmando identificar 
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indícios de contribuição para seu aprendizado. No entanto, faz-se necessário 

destacar o significativo papel do professor como mediador do processo de ensino-

aprendizagem como um todo, incluindo-se a utilização de jogos didáticos, uma vez 

que deve contribuir para que o estudante migre o seu interesse pelo jogo em si 

(motivo inicial) para o estudo propriamente do conteúdo, sendo o jogo um meio e um 

caminho neste processo. 

Faz-se necessário destacar ainda que este trabalho apresentou apenas uma 

análise parcial das categorias emergentes, sugerindo-se aprofundamento em novas 

pesquisas e trabalhos futuros que contribuam para melhor compreensão do 

complexo funcionamento das FPS e de sua relação com a Motivação, a fim de 

construir novos caminhos e possibilidades, sendo o jogo didático uma importante 

ferramenta a ser pesquisada. Aponta-se também algumas limitações identificadas 

nos resultados da pesquisa como o fato do jogo ser aplicado pelo professor da 

turma, o que poderia influir nos resultados, além de que os auto-relatos realizados 

em entrevista também poderiam influir pelo fato do professor realizar a entrevista e 

ainda a não identificação dos alunos nos questionários limitaram possíveis relações 

entre os diferentes instrumentos aplicados. Futuras pesquisas poderão avançar 

sobre o conhecimento acerca das categorias emergentes. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da 
Natureza – Campus Londrina  
Pesquisadora: Rosangela Siqueira Pinheiro de Goes 
 
Prezados Alunos da Turma de 3º Semestre do Curso Técnico em Nutrição e Dietética 
do Colégio Estadual Polivalente de Londrina:  
Como estudante do Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciências Humanas, Sociais e da Natureza, orientada pelo Professor Dr. Alcides Goya, 
pretendo realizar coleta de dados com os alunos da turma. Meu interesse particular é 
analisar as percepções de aprendizagem dos alunos. Para isso, peço sua participação 
na pesquisa, cuja coleta de dados inclui: 
(a) questionário sobre motivação; 
(b) questionário com o conteúdo da disciplina; 
(c) questionário sobre FPS; 
(d) foto do desenvolvimento das atividades em sala de aula; 
(e) áudio de entrevista. 
 
Para sua participação nesta pesquisa, fica garantido que: 
(I) sua identidade será preservada no desenvolvimento da pesquisa, bem como em 
qualquer divulgação de resultados; 
(II) sua liberdade de se recusar a participar e de retirar seu consentimento em qualquer 
fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao desenvolvimento de suas 
atividades acadêmicas; 
(III) os dados serão destruídos após cinco anos da data da última publicação dos 
resultados da pesquisa; 
(IV) quaisquer dúvidas poderão ser por mim pessoalmente esclarecidas, por telefone, 
correio eletrônico ou presencialmente, conforme dados de contato abaixo. 
Os resultados da pesquisa poderão tornar-se públicos por meio de congressos, 
encontros, simpósios e revistas especializadas. 
Caso concorde em participar voluntariamente desta pesquisa e permita a utilização dos 
dados referidos, peço assinar o presente termo. 
Atenciosamente, 

 
Profa. Rosangela Siqueira Pinheiro de 
Goes 
Mestranda do Programa de Pós- 
-Graduação: Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da 
Natureza  

Prof. Dr. Alcides Goya 
Professor do Programa de Pós-Graduação: 
Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciências Humanas, Sociais e da Natureza 

 
Nome Completo do Participante: 
________________________________________________ 
Nº RG:____________________________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________Data: ______________________ 
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APÊNDICE B – Avaliação Diagnóstica (Instrumentos 01) 

 
 

QUESTIONÁRIO – PERCEPÇÕES DO CONSUMIDOR QUANTO À COMPREENSÃO DAS 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS EM RÓTULOS DE ALIMENTOS 

01)  Sexo: (      ) Feminino                                       (         ) Masculino 
02)  Idade (anos):________ 
03)  Nível de Escolaridade: 

(       ) Fundamental                         (        ) Médio/Técnico                           (       ) Superior 
04)  Qual sua atual profissão/ocupação? __________________________________________ 

 
05)  Em geral, você costuma COMPRAR ou PREPARAR algum alimento em sua casa? 

(       ) Sempre     (        ) Frequentemente       (         ) Às vezes              (         ) Nunca 
06)  Qual(is) razão(ões) te motiva(m) a observar a informação nutricional no rótulo dos 

alimentos? 
(         ) Não costumo observar. 
(         ) Prática de atividades físicas ou esportes. 
(         ) Manutenção da Saúde e Qualidade de Vida. 
(         ) Doenças. Qual(is)? ________________________________________ 
(         ) Outros. Qual(is)? ________________________________________ 
 

07) Qual(is) destas informações você compreende bem ao ler o rótulo de alimentos? 
  (         ) Calorias                             (         ) Carboidratos                            (         ) Proteínas                          
  (         ) Gorduras Totais                           (         ) Gorduras Saturadas                             (         ) Gorduras Trans                          
  (         ) Fibra Alimentar                        (         ) Sódio                             (         ) %VD                           

 
08) O percentual de Valores Diários Recomendados (% de VD): 

(         ) Indica o quanto a porção do produto em questão apresenta de energia e nutrientes 
em relação a uma dieta de 2000kcal. 

(         ) Apresenta o percentual recomendado para consumo de cada nutriente e de caloria, 
tendo em vista uma alimentação saudável. 

(         ) Representa o percentual de cada nutriente contido na embalagem. 
(         ) Indica o quanto a embalagem do produto em questão apresenta de energia e 

nutrientes em relação a uma dieta de 1500kcal. 
 

09)  Relacione abaixo os termos técnicos a termos comuns que o representam: 
(  A  ) Caloria (         ) Gordura de origem animal e do azeite de dendê 

(  B  ) Proteína (         ) Energia 

(  C  ) Carboidrato (         ) Elementos vegetais que não são absorvidos pelo organismo 

(  D  ) Gorduras Totais (         ) Sal 

(  E  ) Gordura Saturada (         ) Açúcares 

(  F  ) Gordura Trans (         ) Conjunto de aminoácidos com função construtora das células. 

(  G  ) Fibra Alimentar  (         ) Somatória de toda a gordura contida no alimento 

(  H  ) Sódio (         ) Gordura que vem da hidrogenação (processo químico no qual óleos 
vegetais ficam sólidos). 
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10) Considerando que um indivíduo consumiu um pacote de bolacha recheada (210g), cuja 
Tabela de Informação Nutricional encontra-se abaixo, é possível afirmar que o consumo 
de calorias foi de:  
 
 

(        
) 

Aproximadamente 50% da recomendação diária.   

(        
) 

25% da recomendação diária. 

(        
) 

7% da recomendação diária.   

(        
) 

Aproximadamente 14% da recomendação diária 

(        
) 

Não tenho certeza desta informação. 

 
 
 
 

11) Observando a tabela abaixo com os Valores Diários Recomendados (VD) dos itens que 
devem constar obrigatoriamente na Tabela de Informação Nutricional do Rótulo dos 
Alimentos, assinale a(s) alternativa(s) que considerar CORRETA: 
 

(        ) Se um alimento contém 11g de gordura 
saturada em sua porção, seu %VD é igual a 
= 50%. 

(        ) Se um alimento contém 5 g de fibras em sua 
porção, será necessário o consumo de 5 
porções deste alimento para atingir a 
recomendação diária de fibras. 

(        ) Se um alimento contém 30 g de gorduras 
totais em sua porção e a quantidade da 
embalagem é de 2 porções, caso consuma o 
produto de toda a embalagem terá ingerido 
mais do que o recomendado para o consumo 
diário 

(        ) Não tenho certeza desta informação. 

 
12) Dentre os modelos apresentados abaixo, qual você considera mais esclarecedor ao 

consumidor? 
 

 
 

13) Você acha que “Educação Alimentar e Nutricional” deve ser um tema transversal 
OBRIGATÓRIO para o Ensino Fundamental e Médio nas disciplinas de Ciências e Biologia? 
      (          ) Sim          (          ) Não           (          ) Não sei      
 
 
14) Você tem alguma sugestão para que as informações nutricionais sejam melhor 

compreendidas? (Educação nutricional em escolas, maior visibilidade nos rótulos de 
alimentos, uso de aplicativos e tecnologias, ....) 

 

  

(        ) 
MODELO A –  
%VD com as cores do semáforo 

(        ) 
MODELO B –  
Presença de Advertência na 
embalagem. 
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APÊNDICE C – Avaliação de Indícios de Aprendizagem Após o Jogo (Instrumentos 
02) 

 
01)  Relacione abaixo os termos técnicos a termos comuns que o 

representam: 
(  A  ) Caloria ( ) Gordura de origem animal e do azeite de dendê 
(  B  ) Proteína ( ) Energia 
(  C  ) Carboidrato ( ) Elementos vegetais que não são absorvidos pelo organismo 
(  D  ) Gorduras Totais ( ) Sal 

(  E  ) Gordura 

Saturada 
( ) Açúcares 

(  F  ) Gordura Trans (            ) Conjunto de aminoácidos com função construtora das 
células 

(  G  ) Fibra Alimentar  ( ) Somatória de toda a gordura contida no alimento 

(  H  ) Sódio ( ) Gordura que vem da hidrogenação (processo químico no 
qual óleos vegetais ficam sólidos) 

 
02)  A Porção descrita na Tabela de Informações Nutricionais significa: 

( ) Quantidade média do alimento que deve ser usualmente consumida por 
pessoas sadias, a cada vez que o alimento é consumido, promovendo alimentação 
saudável. 
( ) Quantidade média do consumo recomendado para cada refeição. 
( ) Trata-se de um padrão de 100 g estabelecido para todos os alimentos. 
( ) É a quantidade de toda embalagem. 
 

03)  A Medida Caseira da Tabela de Informações Nutricionais: 
( ) Embora não seja um item obrigatório, quando utilizada visa facilitar a 
compreensão da quantidade da porção do alimento. 
( ) Indica a medida geralmente utilizada pelo consumidor para medir o alimento, 
como xícaras, colheres, fatias, entre outros. Trata-se de item obrigatório. 
( ) Representa uma forma de medir a quantidade padrão da porção do alimento 
que sempre é de 100 gramas. 
( ) Estabelece a quantidade total da embalagem, de forma a garantir melhor 
compreensão do consumidor. 
 

04)  O % de VD (% de Valores Diários): 
( ) Indica o quanto a porção do produto em questão apresenta de energia e 
nutrientes em relação a uma dieta de 2000kcal. 
( ) Apresenta o percentual recomendado para consumo de cada nutriente e de 
caloria, tendo em vista uma alimentação saudável. 
( ) Representa o percentual de cada nutriente contido na embalagem. 
( ) Indica o quanto a embalagem do produto em questão apresenta de energia 
e nutrientes em relação a uma dieta de 1500kcal. 
 
 

5) Considerando que um indivíduo consumiu um pacote de bolacha 
recheada (210 g), cuja Tabela de Informação Nutricional encontra-se 
abaixo, é possível afirmar que o consumo de calorias foi de:  

 

 
( ) Aproximadamente 50% da recomendação diária.   
( ) 25% da recomendação diária. 
( ) 7% da recomendação diária.   
( ) Aproximadamente 14% da recomendação diária 
( ) Não tenho certeza desta informação. 
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06) INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: 

* Preencha corretamente o quadro abaixo sobre a preparação  Yogurte de Morango, de acordo com 
as informações abaixo: 

 

* Calcule: 

a) Qual o Total de Calorias da Receita? 

b) Sabendo que a PORÇÃO desta preparação são 200ml, e a receita rende 10 porções; 

preencha o quadro: 

Valores Diários de Referência de Nutrientes 
Declaração Obrigatória 

Valor Energético 2000 Kcal  

Carboidratos 300 gramas 

Proteínas 75 gramas 

Gorduras Totais 55 gramas 

Gorduras Saturadas 22 gramas 

Fibra Alimentar 25 gramas 

Sódio 2400 miligramas 

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 200 ml (1 copo) 

 Quantidade por porção %VD (*) 

Valor Energético           _______Kcal  

Carboidratos            ______ g  

Proteínas             ______ g  

Gorduras Totais             ______ g  

                  Gorduras Saturadas             ______ g  

                  Gorduras Trans            ______ g “VD não estabelecido” 

Fibra Alimentar            ______ g  

Sódio           ______ mg  

(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000Kcal. Seus valores diários podem ser 

Ingredientes 

da Receita 

QTD 

(g/ml) 

Carboidratos 

(g) 
Proteínas (g) 

Gorduras 

Totais (g) 

Gordura 

Saturada (g) 

Fibra 

Alimentar (g) 
Sódio (mg) 

Tabela 
Qtd. 

Rec. 
Tabela 

Qtd. 

Rec. 
Tabela 

Qtd. 

Rec. 
Tabela 

Qtd. 

Rec. 
Tabela 

Qtd. 

Rec. 
Tabela 

Qtd. 

Rec. 

Couve 

Manteiga 

200 4  3  1  0 0 3 6 0 0 

Maçã 250 15  0  0  0 0 1,3 3,25 0 0 

Gengibre 30 18  1,8  0,8  0 0 2 0,6 13 3,9 

Abacaxi sem 

casca 

320 12  1  0  0 0 1 3,2 0,4 1,28 

Água 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL: 1230m

l 

       0  13,0

5 

 5,18 
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maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. 

 

 

APÊNDICE D – Avaliação sobre as FPS em Escala Likert (Instrumento 03) 

 
FUNÇÕES PSÍQUICAS SUPERIORES 

Para responder às questões abaixo, considere o seguinte valor para as escalas: 

( 1 ) – nenhum valor                                   ( 5 ) – maior valor 
15)  Com relação à sua EMOÇÃO (gostei, achei legal, fiquei entusiasmado) 

sobre o tema Informação Nutricional assinale: 

(       ) 1 (       ) 2 (       ) 3 (       ) 4 (       ) 5 

 
16)  Com relação à sua ATENÇÃO (fixar a mente sobre as coisas 

consideradas mais importantes) sobre o tema Informação Nutricional 
assinale: 

(       ) 1 (       ) 2 (       ) 3 (       ) 4 (       ) 5 

 
17)  Com relação à sua PERCEPÇÃO (que é uma imagem figurada da 

realidade criada pela mente) sobre o tema Informação Nutricional 
assinale: 

(       ) 1 (       ) 2 (       ) 3 (       ) 4 (       ) 5 

 
18)  Com relação à sua MEMÓRIA MEDIADA POR SIGNOS (quando 

utilizamos elementos mediadores como agendas, listas etc., para se 
lembrar de um conteúdo específico) sobre o tema Informação Nutricional 
assinale: 

(       ) 1 (       ) 2 (       ) 3 (       ) 4 (       ) 5 

 
19)  Com relação à sua IMAGINAÇÃO CIENTÍFICA (atividade criadora e 

construtiva do cérebro humano) sobre o tema Informação Nutricional 
assinale: 

(       ) 1 (       ) 2 (       ) 3 (       ) 4 (       ) 5 

 
20)  Com relação ao seu PENSAMENTO (que permite a vinculação do objeto 

em suas vinculações internas abstratas, descobrindo novas 
propriedades não disponibilizadas pela sensibilidade imediata), o tema 
Informação Nutricional pode ser considerado: 

(       ) 1 (       ) 2 (       ) 3 (       ) 4 (       ) 5 
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APÊNDICE E – Questões Discursivas de Avaliação dos alunos sobre o jogo e 

as FPS (Instrumentos 04) 

 
1 Você gostou da atividade proposta (jogo)? 

 

 

 

2 Você considera que o jogo pode contribuir para ATENÇÃO AO CONTEÚDO? Por quê? 

 

 

3 Você considera que o jogo pode contribuir para FIXAÇÃO DO CONTEÚDO? Por quê? 

 

 

4 
Você considera que o jogo pode contribuir para APRENDIZAGEM AO CONTEÚDO? Por 

quê? 

 

 

5 Você considera que o jogo pode contribuir para MOTIVAÇÃO AO APRENDIZADO? Por quê? 

 

 

6 Você tem sugestões para melhorar o jogo apresentado? 

 

 

 

7 Além do jogo, você teria outra sugestão de atividade que acredita que poderia contribuir 
para seu aprendizado (neste conteúdo)? 

 

 

 

 

 

 

  



106 

APÊNDICE F – Transcrição de respostas e Identificação de UA às questões de 

01 a 05 do Instrumento 04 

Onde: 

P = Pergunta 

R = Resposta 

A = Aluno 

Números de 1 a 29 = Alunos participantes do questionário 

U = Unidade de análise 

 
Transcrição das respostas dos alunos com as Unidades de Análise 

 

Respostas de A1 no questionário: 

R1 Gostei muito [A1-U1], pois ajudou no meu aprendizado [A1-U2] e na fixação de 
conteúdo. [A1-U3] 

R2 Foi um jeito diferente [A1-U4] e assim prestei mais atenção no conteúdo. [A1-U5] 

R3 Ele ajuda a relembrar as matérias estudadas. [A1-U6] 

R4 Algumas matérias que não entendi, compreendi melhor através do jogo. [A1-U7] 

R5 Me ajudou a querer aprender mais. [A1-U8] 

 

Respostas de A2 no questionário: 

R1 Sim, foi dinâmico, interessante e divertido. [A2-U1] Achei fantástico, [A2-U2] (...), acho 
que deveria ser mais utilizado este tipo de jogo [A2-U3], pois ajudou na fixação com 
mais facilidade. [A2-U4] 

R2 Por ser uma forma  interessante e divertida. [A2-U5] 

R3 Porque te faz recordar conteúdos estudados há algum tempo e reavivar a memória. 
[A2-U6] 

R4 Porque fica mais dinâmico e leve. [A2-U7] 

R5 Porque deixa de ser ‘massante’. [A2-U8] 

 

Respostas de A3 no questionário: 

R1 Porque foi um aprendizado para toda a turma [A3-U1] havendo um relacionamento com 
todos da classe. [A3-U2] 

R2 Desperta o interesse em aprender mais sobre o assunto abordado. [A3-U3] 

R3 Com o jogo a gente consegue guardar mais o conteúdo apresentado. . [A3-U4] 

R4 É muito importante para conseguir o que se quer na verdade para o futuro[A3-U5] 

R5 Para despertar o interesse sobre os temas. [A3-U6] 

 

Respostas de A4 no questionário: 

R1 Achei interessante. [A4-U1] 

R2 Porque abordou conteúdos estudados em sala. [A4-U2] 

  



107 

Respostas de A5 no questionário: 

R1 Sim, foi útil para testar o quanto aprendemos. . [A5-U1] 

R3 Testar os conhecimentos[A5-U2] 

R4 Nos faz questionar o quanto sabemos, aprendemos. [A5-U3] 

 

Respostas de A6 no questionário: 

R1 Gostei. [A6-U1] 

R2 Por haver competição. [A6-U2] 

R3 Porque houve discussão sobre o conteúdo em grupo. [A6-U3] 

 

Respostas de A7 no questionário: 

R1 Gostei, [A7-U1]  foi uma criatividade diferente que nos levou a exercitar a mente. 
[A7-U2] Foi muito gratificante. (...) podemos nos divertir [A7-U3] e relembrar as 
nossas questões. [A7-U4] 

R2 Porque sem atenção não iríamos vencer nenhuma vez. [A7-U5] 

R3 Sim, nos fez raciocinar bem. [A7-U6] 

R4 Sim, também foi muito útil. [A7-U7] 

R5 Sim, porque nos levou a recordar alguns conteúdos. [A7-U8] 

 

Respostas de A8 no questionário: 

R1 Sim, uma atividade que desperta para [A8-U1] um melhor conhecimento do conteúdo 
apresentado. [A8-U2]   

R2 Visual atrativo. [A8-U3]   

R3 Ativa a memória. [A8-U4]   

R4 Fixa o conteúdo. [A8-U5]   

R5 Forma dinâmica em grupo. [A8-U6]   

 

Respostas de A9 no questionário: 

R1 Foi uma maneira de estudar a aula [A9-U1] de forma diferente. [A9-U2]   

R2 Tive que raciocinar de forma rápida para responder às questões. [A9-U3]   

 

Respostas de A10 no questionário: 

R1 Foi uma forma descontraída e gostosa. [A10-U1]   

R2 Ajuda a fixar conteúdos já vistos. [A10-U2]   

R3 Memória Visual obtém uma melhor fixação. [A10-U3]   

R4 Relembrando de forma descontraída é mais prazeroso [A10-U4] e influencia a prestar 
mais atenção. [A10-U5]   

R5 Tudo que envolve brincadeira ou disputa causa maior interesse. [A10-U6]   

 

Respostas de A11 no questionário: 

R1 O jogo auxilia muito para lembrar, [A11-U1] e até se questionar entre as respostas por 
conter opções, sendo assim entender por que apenas uma é verdadeira e as demais 
erradas. [A11-U2]    

R2 Sair do normal, [A11-U3]  sem deixar de aprender. [A11-U4]    

R3 Tem mais interação. [A11-U5]    

R4 Forma mais descontraída. [A11-U6]    

R5 Diferente do que é aplicado no dia a dia. [A11-U7]    
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Respostas de A12 no questionário: 

R1 Ajuda no aprendizado da matéria dada em sala de aula. [A12-U1]    

R2 Forma mais descontraída. [A12-U2]    

R3 Tem mais interação. [A12-U3]    

R4 Forma mais descontraída. [A12-U4]    

R5 Diferente do que é aplicado no dia a dia. [A12-U5]    

 

Respostas de A13 no questionário: 

R1 Ajuda a ter mais entendimento e compreensão do que é o assunto. [A13-U1]    

R4 Melhor entendimento do assunto. [A13-U2]    

 

Respostas de A14 no questionário: 

R1 Faz a gente relembrar o que já estudamos. [A14-U1]  Está ótimo. [A14-U2]    

R5 Pode ser que aprenda de uma forma mais fácil. [A12-U3]    

 

Respostas de A15 no questionário: 

R1 Está perfeito. [A15-U1]    

R2 Uma competição faz com que o indivíduo se esforce mais para obter o primeiro lugar 
[A15-U2]  e acertar as questões. [A15-U3]    

 

Respostas de A16 no questionário: 

R1 Com o jogo aprendemos [A16-U1] de forma divertida, descontraída. [A16-U2]    

R2 Percebemos que até então não damos a devida atenção ao tema. [A16-U3]     

R4 Aprendemos [A16-U4]    brincando [A16-U5]    sem perceber estamos aprendendo 
enquanto pensamos [A16-U6]     e discutimos sobre as perguntas. [A16-U7]     

R5  

 

Respostas de A17 no questionário: 

R1 Muito aprendizado errado que se aprende, através do jogo vê o verdadeiro, é válido 
como dinâmica para aprender. [A17-U1]     Achei muito legal. [A17-U2]     

R2 Prestamos mais atenção. [A17-U3]     

R5 Em equipe. [A17-U4]     

 

Respostas de A18 no questionário: 

R1 Você aprende [A18-U1]    e revisa o conteúdo praticamente [A18-U2]    brincando e se 
divertindo. [A18-U3]     

R3 Fixa mais [A18-U4]    o conteúdo [A18-U5] e memorização. [A18-U6]     

 

Respostas de A19 no questionário: 

R1 De início não gostei da ideia, [A19-U1]  mas depois achei muito interessante [A19-U2]    e 
educativo. [A19-U3]     

R2 Nos ajuda a entender melhor. [A19-U4]     

R3 Nos faz prestar mais atenção nos rótulos e nos %VD. [A19-U5]     
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Respostas de A20 no questionário: 

R1 Achei bem criativa. [A20-U1]     

R2 Porque assim fixamos mais o conteúdo. [A20-U2]     

 

Respostas de A21 no questionário: 

R4 Achei o melhor estudo que tive. [A21-U1]     

R5 Porque é uma competição [A21-U2]    então colocamos a cabeça para pensar. [A21-U3]     

 

Respostas de A22 no questionário: 

R1 Poderia ter em outros momentos e em outras disciplinas que iria ajudar muito. [A22-U1]     

R3 Eu gravei bem mais esta matéria com o jogo. [A22-U2]     

R4 Eu aprendi bem assim. [A22-U3]     

 

Respostas de A23 no questionário: 

R1 Gostei muito e me diverti. [A23-U1]     

R4 Estava confundindo umas coisas que agora sei que aprendi. [A23-U2]     

 

Respostas de A24 no questionário: 

R1 Foi bem descontraído gostei de participar. [A24-U1]     

R2 Ficamos preocupados em ouvir e acertar a resposta. [A24-U2]     

R3 Ajudou a gravar na cabeça. [A24-U3]     

R5 Assim estudamos com alegria. [A24-U5]     

 

Respostas de A25 no questionário: 

R1 Gostei de estar com os colegas e um ajudando o outro. [A25-U1]     

R2 Tive que raciocinar de forma rápida para responder às questões. [A25-U2]     

 

Respostas de A26 no questionário: 

R1 Foi legal. [A26-U1]     

R2 Porque ficamos ligados e atentos na pergunta. [A26-U2]     

R4 Porque assim aprendemos com certeza sem dúvida. [A26-U3]     

R5 Porque dá mais vontade de aprender. [A26-U4]     

 

Respostas de A27 no questionário: 

R3 Ficamos atentos[A27-U1]  e aí memoriza melhor. [A27-U2]     

 

Respostas de A29 no questionário: 

R1 Quando um ajuda o outro [A29-U1]  fica mais fácil aprender. [A29-U2]     
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APÊNDICE G – Entrevista – Transcrição de áudio (Instrumento 05) 

Onde: 

E = Entrevista 

Letras de A a I = 9 Alunos participantes da entrevista 

PRG = refere-se à professora entrevistadora 

U = Unidade de análise 

 

EA 

PRG – Estou aqui com a estudante A do 3º Semestre. Tudo bem A? Eu gostaria de 

saber se você gostou daquela atividade proposta. 

A – Eu gostei muito achei bem bacana.[A-U1] 

PRG – Por que você gostou? 

A – Porque foi uma aula descontraída [A-U2] teve muita memória visual. [A-U3]Eu 

particularmente consigo assimilar muito quando eu visualizo. [A-U4] 

PRG – Você considera que os colegas também gostaram? O que você acha? 

A – Acredito que gostaram bastante, o pessoal ficou bem entusiasmado. [A-U5] 

PRG – Você acha que esteve mais atenta durante o momento do jogo? 

A – Sim, bastante. [A-U6] 

PRG – Por quê? Você acha que influencia na atenção? 

A – Pela questão de ser mais descontraída,... ter o visual e ... o fato de ser 

brincadeira deixa a aula menos pesada. [A-U7] 

PRG – Você acha que o jogo contribui para fixar a aprendizagem? 

A – Contribui bastante. [A-U8] 

PRG – A, tem algum assunto ou tema abordado durante o jogo que você acredita 

que não sabia e através do jogo este tema foi aprendido? Você se lembra de algo? 

Teria algum exemplo? 

A – Não tenho exemplo para te falar agora, não lembro, mas com certeza contribuiu 

bastante. 

PRG – E para os colegas o que você acha? 

A – Ajudou bastante sim, inclusive no outro dia eu e as colegas estávamos 

conversando [A-U9] de algumas coisas que a gente não sabia e assimilamos melhor 

com o jogo. [A-U10] 

PRG – Você acha que ficou motivada a estudar depois do jogo? 

A – Sim. [A-U11] Se tiver questões depois do jogo com o mesmo assunto com 

certeza vamos lembrar pois memorizou bastante. [A-U12] 

PRG – Sobre o questionário das funções psíquicas superiores, tem alguma questão 

que não ficou muito clara para você? 

A – Sim, não entendi direito sobre ‘signos’. 

PRG – Ah sim... Esta questão fala de que quando estamos estudando algum 

conteúdo, em nossa mente mesmo nós fazemos algum tipo de esquema para ajudar 
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no raciocínio, ou seja, associamos o conteúdo com alguma imagem que 

conhecemos... e isto ajuda no registro da matéria ou depois para estudar. E com 

relação a isto você acha que costuma fazer isto para estudar?  

A – Sim, quando vou estudar eu procuro fazer anotações, [A-U13]até desenhos, 

também tipo cronograma, não sei se chama cronograma, mas faço tipo esquema 

que ajuda lembrar, coloco setas e tudo mais, e isto me ajuda a lembrar mais do que 

escrever tudo em palavras. [A-U14] 

 

 

E B 

PRG – Estou aqui com a estudante B do terceiro semestre, tudo bem B? Eu gostaria 

de saber se você gostou da atividade proposta. 

B – Gostei sim, achei bem interessante. [B -U1] 

PRG – Por que você gostou? 

B – Porque é uma coisa que a gente não está acostumada, né, durante as aulas é 

mais teoria e a atividade achei bem interessante assim de participar. [B -U2] 

PRG – E você acha que os colegas ali próximo a você também gostaram? 

B – Sim, acho que sim. 

PRG – E você acha que esteve mais atenta durante o jogo? 

B – Sim, acho que sim. [B -U3] 

PRG – Por quê? O que acha que o jogo influencia? 

B – Porque é uma forma diferente ... e querendo ou não exige mais atenção no 

momento do jogo. [B -U4] 

PRG – Sobre a aprendizagem daquele conteúdo de informação nutricional, tem 

alguma coisa que você se recorde que não sabia ou não estava muito claro, e, 

através do jogo você conseguiu aprender ou fixar melhor? Se lembra de algo? 

B – Sim, mas não lembro agora. 

PRG – Você se sentiu mais motivada a estudar a partir disto? 

B – Sim. [B -U5] ... teve algumas coisas que fiquei em dúvida e depois pensei vou 

olhar mais sobre isto certinho. [B -U6] 

PRG – Que bom! Sobre aquele questionário das funções psíquicas superiores, tem 

alguma questão que você ficou em dúvida ou não entendeu? 

B – A questão sobre imaginação... 

PRG – Ah, sim... Esta imaginação científica seria a capacidade de criar informações 

novas além daquela que foi estudada... 

B – Ah sim... entendi... 

PRG – Mas muito obrigada B. 

B – Imagina. 
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E C 

PRG – Boa noite C! Estou aqui com a estudante C do terceiro semestre. Tudo bem 

C? 

C – Tudo. 

PRG – Você gostou da atividade proposta em nossa outra aula? 

C – Sim, bastante. [C -U1] 

PRG – Por que C? 

C – Porque foi um trabalho diferente que não estamos acostumados a fazer em sala, 

foi diferenciado. [C -U2] 

PRG – E você acha que os colegas gostaram? 

C – Eu acho que sim. 

PRG – Você acha que ficou mais atenta durante o jogo? 

C – Fiquei. [C -U3] 

PRG – Por quê? 

C – Porque a gente estava feliz interagindo com os outros né, [C -U4] 7 – ... aí como 

a gente quer ganhar, fica mais atento [C -U5] e consegue responder à questão 

correta. [C -U6] 

PRG – E os colegas, você acha que também ficaram mais atentos para competir? 

C – Sim, para interagir. 

PRG – C, e sobre o conteúdo? Tem alguma coisa que se lembre que não havia 

compreendido bem e depois do jogo ficou mais claro? 

C – Agora no momento assim não lembro, não vem na mente... 

PRG – E você acha que ficou mais motivada a estudar depois sobre este conteúdo? 

C – Sim. [C -U7] 

PRG – Sobre o questionário que você respondeu das funções psíquicas tem alguma 

questão que você não compreendeu direito, ou ficou em dúvida? Algum termo 

desconhecido... 

C – Aquele negócio de imaginação científica não entendi... 

PRG – Imaginação científica... ah sim...  

C – É eu não sabia o que seria isto... vc falou e não entendi... Por isto nesta questão 

eu não poderia colocar o 1 e nem o 5, pois não sabia o que era, então coloquei no 

meio, o 3... Essa parte aí psíquica é meio complicada... 

PRG – É verdade... às vezes não tem um exemplo tão claro para entender... mas 

seria você utilizar a tua imaginação para criar situações a partir do seu aprendizado, 

ok? 

C – Ah ok! 

PRG – Muito obrigada C! 
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E D 

PRG – Estou aqui com a D, do terceiro semestre de nutrição. Eu queria saber se 

você gostou daquela atividade proposta... 

D – Sim gostei. [D -U1] 

PRG – Por quê? 

D – Ah eu gostei porque teve inclusive temas atuais, [D -U2] achei que tirou 

bastante dúvidas. [D -U3] 

PRG – E você acha que o pessoal da turma gostou? 

D – Sim, com certeza. 

PRG – E você acha que assim você teve mais atenção? 

D – Sim, acredito que sim. [D -U4] 

PRG – Por que você acha que sim? 

D – Ah eu acho que na hora da pergunta a gente fica muito atenta, [D -U5]... e 

também por ser grupos nos animamos, [D -U6] – ... tem às vezes a errada, às vezes 

tem dúvidas, mas o que fica mesmo na mente é a resposta correta. [D -U7] – Eu 

acho que esclareceu bastante assim... [D -U8] – pra mim... que sou meia lerdinha... 

rsrsrsrs....  

PRG – D, e teve algum assunto ali, algum conteúdo do tema que estamos 

estudando que você achou que não sabia ou tinha dúvida e ali no jogo te ajudou? 

Tem algo que você se lembre? Algum exemplo? 

D – Então, como eu comecei falando, é... que eu lembro agora mesmo é foi sobre o 

diet e light que eu ainda confundia, isto me esclareceu, [D -U9] ... fixou melhor... 

ajudou mais... [D -U10] 

PRG – Ah que bom! Então, você acha que contribuiu para o aprendizado? 

D – Sim. 

PRG – Certo. E você se sentiu mais motivada para estudo? A partir desta atividade 

despertou motivação ou curiosidade para o estudo? 

D – Sim, eu acho que a turma inteira está estudando mais os livros científicos [D-

U11] e com este jogo também está abrindo mais a nossa mente. [D-U12] 

PRG – D, e naquele questionário sobre funções psíquicas, teve alguma das 

questões que você ficou sem entender ou não compreendeu bem? 

D – Ah eu não estou me lembrando agora. 

PRG – Está bem, muito obrigada D. 

 

 

E E 

PRG – Boa noite! Eu estou com a aluna E, do terceiro semestre. Tudo bem? Você 

gostou da atividade de jogo proposta na aula? 

E – Gostei. [E-U1] 
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PRG – Por que você gostou? 

E – Porque assim com as perguntas lá a gente acaba buscando o que tem na 

mente, [E-U2] – ... esta comparação que a gente faz com as respostas eu acho que 

é bom, ajuda. [E-U3] 

PRG – E você acha que seus colegas da sua equipe gostaram? 

E – Sim, todos gostaram. 

PRG – E você acha que o jogo contribuiu para sua atenção? 

E – Sim ... [E-U4] – ... me senti uma criança... rsrsrs [E-U5] 

PRG – Ah, sim, mas se fosse uma outra atividade diferente acha que também ficaria 

mais atenta? 

E – Eu acho que o jogo ajuda, pois a gente gosta de competir né?... Aquela coisa de 

querer acertar já fica meio assim dentro de você e [E-U6] – ... aí o cérebro ajuda 

você a buscar resposta. [E-U7] 

PRG – É mesmo? E você acredita que contribuiu para o seu aprendizado? Teve 

algum conteúdo desta disciplina que a gente estava estudando que você se lembre 

que não sabia e a partir do jogo isto foi esclarecido ou aprendeu melhor? Tem algum 

exemplo? 

E – As ‘tabela’. Achei muito interessante ‘as tabela’. [E-U8] 

PRG – Você achou que a partir do jogo compreendeu melhor a tabela? 

E – Eu mesmo não entendia aquilo ali... [E-U9] Nem prestava atenção... [E-U10] 

medida caseira, nem me ligava aquilo ali... [E-U11] medida caseira a gente já sabe 

né... [E-U12] mas assim eu não entendia a medida caseira... [E-U13] e fazer 

aquelas ‘comparação’ me fez prestar atenção naquilo, [E-U14] me fez focar mais na 

hora de entender... [E-U15] 

PRG – Ah entendi... E você acha que depois do jogo ficou mais motivada a estudar 

este assunto? Procurar mais sobre este conteúdo? Estudar mais sobre ele? 

E – Sim, [E-U16] estou lendo em casa, [E-U17] quando compro algum alimento já 

estou olhando... [E-U18] 

PRG – Você achou que ficou mais motivada a observar o rótulo nos alimentos? 

E – Sim, [E-U19] estou agora bem atenta. [E-U20] Tenho hipertensão né, agora fico 

de olho principalmente no sódio... Aquelas bolachinhas de água e sal mesmo, eu 

não estou mais comendo elas. [E-U21].. comia umas... elas têm muito sódio, agora 

reduzi bastante, ate não como mais, eu tirei... [E-U22] 

PRG – Ok E, muito obrigada! 

 

 

E F 

PRG – F, gostaria de saber de você o que achou da atividade proposta do jogo? 

F – Achei interessante. [F-U1]- ... porque é uma forma diferente pra gente saber o 

que a gente está sabendo, vê onde nós temos dúvidas, onde está mais difícil 
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entender...  [F-U2]...porque as questões achei legal que abrangeu desde os 

conhecimentos do primeiro semestre do curso até estas mais complicadas de agora, 

das tabelas e cálculos. [F-U3]- 

PRG – E você acha que os colegas do seu grupo também gostaram? 

F – Sim, todo mundo tentou fazer, responder... [F-U4]- 

PRG – E com relação ao aprendizado? Você acha que o jogo contribuiu em quê? 

F – Achei sim importante, tipo, como eu falei, a gente vê o que sabe e o que não 

sabe... [F-U5] a gente vê que até sabe bastante coisa... acaba descobrindo o 

conhecimento que a gente tem, acaba descobrindo que a gente sabe mais do que 

talvez conhecia... [F-U6]- 

PRG – Que legal! E vc acha que o jogo sobre esta matéria despertou mais o 

interesse? Motivou mais? 

F – Sim. [F-U7... ajudou a diferenciar algumas coisas... [F-U8]-   

PRG – Por que o jogo? O que vc acha que o jogo tem de diferente? 

F – A interação entre o grupo...  [F-U9]- Também aquela questão de querer ganhar... 

pontuar... isto cria o interesse de todo mundo querer responder, participar... eu acho 

isso... [F-U10] 

PRG – Legal... F, sobre aquelas questões das funções psíquicas superiores: Você 

ficou em dúvida, sem entender algum destes termos citados? 

F – Não, não tive dificuldades, ficou bem explicado. 

PRG – Ok, obrigada! 

 

 

E G 

PRG – Oi G, eu gostaria de saber sobre a atividade que realizamos, o que achou? 

G – Eu achei muito produtivo, e pedagógico né?  [G-U1] - Porque ele faz a gente ver 

o quanto aprendeu e avaliar o nosso conhecimento com relação à matéria em si. [G- 

-U2] 

PRG – E você achou que os colegas ali próximos a você também gostaram da 

proposta?  

G – Sim, gostaram bastante... [G-U3] também pararam para pensar antes de 

responder. [G-U4] 

PRG – E o que vc acha de diferente que o jogo proporciona? 

G – Eu achei muito importante pelo fato da gente ter um autoconhecimento do que a 

gente aprendeu ... [G-U5] e no meu caso eu tirei uma dúvida que tinha sobre o diet e 

o light [G-U6] - ... pois eu achava que sabia exatamente o que era, mas ali foi bem 

mais esclarecedor para mim... [G-U7] 

PRG – Tem algum outro exemplo que você se lembre, naquela parte de cálculo 

mesmo você acha que ajuda? Porque o pessoal estava com bastante dúvida, né? 

Você acha que sobre isto o jogo auxilia? 
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G – Auxilia sim para quem tem mais dificuldade né com a matemática em si. No meu 

caso pessoalmente não, mas tem muitas colegas em sala que têm muita dificuldade 

com a matemática e não com a matéria em si e [G-U8] como o jogo tem história de 

caso real e figuras também que demonstram, fica mais fácil. [G-U9]  São questões 

ilustrativas e isto é muito interessante. [G-U10] 

PRG – E com relação àquele questionário que eu passei para vocês, sobre........ 

Tem algum destes termos que não foi bem compreendido? 

G – Não, para mim não ficou dúvida. 

PRG – Ah então está bem, obrigada G. 

 

 

E H 

PRG – H, eu gostaria de saber sobre aquela atividade que desenvolvemos do jogo, 

o que vc achou da atividade? 

H – Eu achei bacana, rápida, prática e dinâmica. [H-U1] 

PRG – E o pessoal do teu grupo o que acha? Gostaram? 

H – Gostaram sim, o bacana foi que todos conseguiram participar. 

PRG – E com relação a esta proposta de usar um jogo no ensino, você acha que 

contribui para o aprendizado do aluno? Por que? 

H – Eu acho que o aluno acaba aprendendo sem perceber...  [H-U2] Para ele alí é 

uma diversão e  [H -U3] aprende automaticamente. [H-U4] 

PRG – Você achou que contribuiu para atenção? Chegou a estudar mais? 

H – Sim! [H-U5] 

PRG – Ah, que bom! Você se lembra de alguma coisa que estudamos neste 

conteúdo que você acha que não sabia e através do jogo contribuiu para aprender? 

H – Então, tipo os grupos de alimentos que são bons e ruins... ajudou muito a 

esclarecer... [H-U6] 

PRG – Daquele questionário sobre as funções psíquicas superiores que vocês 

responderam que foi perguntado sobre: emoção, percepção, atenção, memória 

mediada por signos e pensamento; tem algum destes termos que não ficou bem 

compreendido a você e teve dúvidas? 

H – Então, duvida em praticamente tudo... São termos que não conhecia... 

PRG – Mas você achou que conseguiu responder? Tem algum que você gostaria de 

esclarecer? 

H – Ah eu respondi a medida que consegui entender... Mas não tem nenhum 

específico não.... 

PRG – Ok H, muito obrigada. 
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PRG –  Boa noite I, gostaria de saber o que você achou da atividade proposta de 

jogo... 

I – Eu gostei muito...  [I-U1] - ... aprendi bastante. [I-U2] 

PRG – O que você achou legal neste tipo de atividade? 

I – A discussão em grupo né? Porque aí quando um tem dúvida, ao discutir, [I-U3]  

fica mais fácil de você aprender... [I-U4] 

PRG – Tem algum conteúdo que nesta matéria a gente estava estudando e você 

achou que no jogo deu uma esclarecida? 

I – Sobre os alimentos diet e light, eu tinha muitas dúvidas, acho que ficou mais 

claro... [I -U5] 

PRG – E com relação à atenção, você acha que o jogo ajuda neste aspecto? 

I – Sim... [I-U6] Acho que a interação do jogo é bom porque vc discute, um sabe 

uma coisa, o outro sabe outra, um motiva o outro... [I-U7] 

PRG – Sobre motivação para estudar esta matéria, você achou que o jogo 

proporciona esta motivação? Vontade de estudar mais a partir do jogo... 

I – Eu acho que influencia, pois à medida que vai aprendendo no jogo vai ficando 

interessante [I-U8]aí vc quer aprender mais... Então conforme o aprendizado vai se 

interessando mais a aprender... [I-U9] 

PRG – I, eu passei para vocês um questionário que falava das funções psíquicas 

superiores: emoção, atenção, memória mediada por signos, percepção, imaginação 

científica, pensamento... Tem algum destes que você não compreendeu bem? 

I – Acho que este negócio dos signos e também imaginação científica não 

compreendi bem... 

PRG – Esta memória mediada por signos é um mecanismo que nós temos para 

aprender, então a gente faz isto meio que no automático, sem perceber, vai vindo 

informações novas e a gente vai organizando elas na forma de uma lista, um 

esquema, uma imagem, tabela, enfim, quando a gente pensa nesta informação já 

vai ficando organizada assim, seria neste sentido... Já a imaginação científica seria a 

criação, criar outras situações a partir do jogo... 

I – Como não tinha entendido antes não consegui analisar isto... 

PRG – Ok, muito obrigada! 
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