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RESUMO 

 

O Diabetes mellitus tipo 1 é uma das doenças crônicas mais comuns na infância, caracterizada 

pela necessidade de cuidados contínuos, promovidos pela educação em saúde. O jogo 

educativo mostra-se uma ferramenta útil para educação em saúde, promovendo a participação 

das crianças no tratamento e auxiliando no desenvolvimento de habilidades para o 

enfrentamento da doença. Elaborou-se esta pesquisa devido à necessidade de construir um 

material educativo lúdico, para abordar o diabetes e os cuidados necessários, para uma 

população infantil. O objetivo foi desenvolver o jogo de tabuleiro DOCE BATALHA enquanto 

ferramenta de educação em saúde para criança com Diabetes mellitus 1. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, realizada em 

junho de 2014. Realizou-se uma entrevista e partida teste com uma criança diabética de 11 

anos de idade. O uso do jogo influenciou positivamente na construção de conhecimentos e 

promoção do autocuidado. O DOCE BATALHA ainda permanece em construção, sendo o 

próximo passo a realização de um processo de validação.  

 

Palavras-chave: Doença crônica, Diabetes Mellitus, Educação em Saúde, Jogo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus type 1 is one of the most common chronic diseases in childhood, 

characterized by the need for continuing care, promoted by health education. Educational 

game shows to be a useful tool for health education, promoting the participation of children in 

treatment and helping in the development of skills to cope with the disease. This research was 

prepared because of the need to build a playful educational material to address diabetes and 

care required for a child population. The goal was to develop the board game DOCE 

BATALHA as a health education tool for children with diabetes mellitus 1. This is an 

exploratory qualitative research, the experience report type, held in June 2014. Conducted a 

interview and test starting with a diabetic child 11 years of age. The use of the game shown to 

positively influence the construction of knowledge and promotion of self-care. DOCE 

BATALHA is still under construction, with the next step to performing a validation process. 

 

Keywords: Chronic Disease, Diabetes Mellitus, Health Education, Educational game. 
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1 MEMORIAL 

  

Minha história inicia-se em 27 de fevereiro de 1989, na cidade de Brasília, filha de 

um técnico de informática e uma costureira.  

1.1 Minha Família 

Meus pais, Francisco Augusto de Carvalho Neto e Adelcy Ribeiro de Carvalho, são 

nordestinos, meu pai é potiguar, nascido em São Miguel, Rio Grande do Norte, e minha mãe é 

baiana, de Santa Rita de Cássia, Bahia.  

Francisco, mais conhecido por Chiquinho, estudou no Rio Grande do Norte na 

Escola Estadual Padre Cosme da 1ª a 4ª Série. Aos 11 anos de idade, veio com sua família (13 

irmãos e seus pais) para Brasília em busca de oportunidades. Viveram no Guará, onde meu 

pai continuou seus estudos até terminar o ensino médio.  

Adelcy, mais conhecida por menininha ou ninha (por ser a mais nova das mulheres), 

veio para Brasília com 10 anos junto a sua família (12 irmãos e sua mãe, sendo que, seu pai 

faleceu nas vésperas de vir). Aos 11 anos, iniciou a sua alfabetização na 1ª Série. Trabalhou 

muitos anos com costura, mas nunca deixou de estudar, passando pelo magistério, chegando 

ao ensino superior. E hoje é formada em Pedagogia.  

Minha irmã, Larissa Ribeiro de Carvalho, é brasiliense, conhecida por Lallinha. É 

minha irmã mais nova. Cursou do maternal ao jardim II na Escola Marinheiro Popeye, e do 

jardim III ao ensino médio estudou no Centro Educacional Stella Maris, mesma escola em que 

estudei. Atualmente está cursando Ciências Biológicas na Universidade Católica de Brasília 

(UCB). 

1.2 Memórias Educativas 

Não lembro muito bem do primeiro dia de aula, aos 2 anos de idade, e muito menos 

da professora. O nome da escola era Escolinha Marinheiro Popeye, uma escola pequena e 

bem aconchegante, situada em Taguatinga Norte. Nessa escola pude realizar toda a educação 

infantil: jardim I, com a professora Regina, jardim II, com a Joselita e jardim III com a 

professora Abadia. Recordo-me que gostava muito de brincar no parquinho de areia que tinha 

na escola e brincar com meus coleguinhas. Quanto à socialização, eu mordia muito meus 

coleguinhas, o que causava muitos problemas para os meus pais. No que se refere a minha 
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alfabetização, o método utilizado foi o silábico. E aos seis anos, tive minha formatura de 

alfabetização. 

Aos 7 anos, houve a necessidade de mudar de escola. A escola mais perto, 

“confiável” e que tinha ensino fundamental era o Centro Educacional Stella Maris. Uma 

escola de tradições Católicas, localizada em Taguatinga Centro. Nesta época, para entrar no 

Stella Maris precisava fazer um teste de aprendizado. Tive que fazer este teste, que tinha 

como objetivo avaliar o desenvolvimento do aluno nas matérias. Mas para quê realizar esse 

teste? Existiam duas salas de 1ª série à tarde: uma sala era dos ditos “fraquinhos” e outra era 

dos “mais inteligentes”. E o teste era para decidir quem iria para cada sala. Adivinha qual a 

sala que eu fiquei? A dos fraquinhos! Recordo-me que minha mãe não aceitava e foi na escola 

questionar. Ela questionou tanto, que eles me trocaram de sala, e me colocaram na sala dos 

mais inteligentes. Inacreditável! Mas era assim que funcionava. Era um mecanismo de 

exclusão horrível em uma escola bem conceituada. Eu estudei lá da 1ª Série ao Ensino Médio. 

Gostava muito dessa escola, pois lá fiz muitos amigos, que me acompanharam pela jornada do 

ensino fundamental e médio.  

No Ensino Fundamental I posso destacar as seguintes professoras: na 1ª Série, a 

Sandra; na 2ª Série, a Rosa (ela era muito grossa com os alunos); na 3ª Série, a Geraliza (eu 

não entendia nada que ela falava e só tirava nota baixa em matemática). Meus pais, nesta 

época, me castigavam muito e colocavam-me para estudar em um canto da casa onde tinha 

um quadro negro pequeno. Eu tentava estudar ensinando a matéria para as bonecas.   

Além disso, gostava muito de brincar de bonecas, de professora e de médica. Em 

minha casa, tinha um quadro negro, que eu usava para ser professora, e um material de 

médica (estetoscópio, uma lanterna e uma seringa), muito usado no atendimento dos meus 

pacientes (as bonecas). E vejo que tudo isso foi muito importante para a minha escolha 

profissional.  

Ressalto a minha entrada na Banda Marcial Mirim do Stella Maris, quando estava na 

3ª Série. Isso me marca até hoje. Essa banda me mostrou outro caminho: a música. Sempre fui 

muito apaixonada por música e por meio da banda pude me expressar da forma que mais 

gostava. Comecei tocando surdo, depois fui trocando de instrumentos chegando a tocar 

fuzileiro, prato, até chegar à tão sonhada lira.. 

A 4ª Série! Essa foi “A 4ª SÉRIE”! Coloquei até em parágrafo separado! Eu até me 

emociono ao falar dessa fase. Eu tinha duas professoras: Maria José e MARIA DAS 

GRAÇAS. Você deve está perguntando por que o último nome esta todo em letra maiúscula. 

E eu respondo: ESSA FOI A PROFESSORA! Lembra que eu era péssima em matemática na 
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3ª Série! Foi na 4ª Série que eu me abri para o mundo da matemática e das ciências por meio 

dessa professora.  

A professora Maria das Graças, uma senhora alegre e contagiante de cabelos curtos e 

bem arrumados, me fazia entrar em um mundo imaginário da matemática. Eu comecei a tirar 

nota 10 em todas as provas. Essa professora tinha uma forma bem dinâmica de passar a 

matéria. Ela dançava, pulava e fazia palhaçada, mas também sabia ser séria nas horas certas. 

Com relação à tabuada, eu só sei porque ela me ensinou. Todo dia tinha ditado de tabuada. 

Ela, além de professora era uma ótima amiga e conselheira. Ah! Uma coisa muito 

interessante: eu nesta época queria ser médica! Ela me incentivava muito, e ainda falava que 

eu iria me especializar na área de geriatria, para cuidar dela. Posso dizer que eu aprendi 

mesmo na 4ª Série! E com relação à outra professora (Maria José), eu gostava dela, mas ela 

era meio seca, não usava de dinâmicas e formas interessantes para dar aula. Esse é um 

exemplo da importância do uso de atividades lúdicas e atrativas no ensino-aprendizagem de 

crianças. 

Quando finalizei esta etapa e passei para a 5
a
 série do ensino fundamental, senti 

muito medo, pois teria vários professores, várias disciplinas diferentes e, eu não conhecia 

nada, apesar da escola ser a mesma. Na 5ª Série, tive muitos professores: o Marcelo e a 

Lucimar em matemática, Mercedes Celina em geografia, Rita em história. Ela pedia para cada 

conteúdo uma maquete. Então, foram muitas maquetes realizadas com meu pai. A Rita era 

uma professora muito contagiante, mas no que se refere a conteúdo, só tive prejuízos. Eu saí 

da 5ª Série detestando História e com muita dificuldade em construir a história do Brasil.  

Na 6ª Série, recordo-me da dificuldade que tinha na matéria história. Foram muitos 

esforços para conseguir nota para passar. E a 7ª Série? Dessa série eu tenho grandes e 

emocionantes lembranças. A professora Heloísa da matéria matemática era brilhante. Ela 

marcou a minha vida com suas formas dinâmicas de ver a matemática. Pude neste ano fazer 

cartazes, pesquisas e músicas, relacionando estes com a matemática. Tem uma música, que eu 

fiz, sobre polinômios. E ela é assim: “é a fatoração de polinômios, que transforma termos em 

produtos. Juntando as propriedades temos o C.A.D.E.T. que a Tia Helo já nos ensinou! Com 

o C de Comum é só por em evidência. Propriedade é do C de comum. Ter no mínimo quatro 

termos agrupar de dois em dois, usar o F.C, é Agrupamento. ‘Largue o lápis olhe para mim e 

aí vai aprender’”. Essa é uma paródia da música Barbie Girl. Não esqueço essa música e o 

que ela me proporcionou.  

Nessa época, comecei a fazer um curso de línguas. Optei pela língua inglesa, no 

cursinho New Time Idiomas. Foi muito bom poder fazer esse curso, pois sempre gostei de 
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aprender mais e essa oportunidade de conhecer outra língua foi muito boa não só para o meu 

currículo, mas também para o meu aprendizado. O curso de inglês durou cinco anos. 

E na 8ª Série, tive muitos professores bons, dentre eles o Rui, de matemática. Para 

mim ele é um grande exemplo de vida (um ex-drogado que conseguiu dar a volta por cima, 

formar sua família, virar professor e ser feliz). Recordo-me que continuei com dificuldades 

em História. 

Quanto ao ensino médio, os três anos foram ótimos, muitos amigos a cada ano, 

experiências de vida que me ensinaram muito. Momentos que jamais foram esquecidos, que 

sempre são lembrados, quando encontro colegas daquela época. Tive professores importantes 

que tenho contato até hoje: Márcio (matemática), Débora e Esdras (biologia), Inez e Marciana 

(química), Andréa (português), Cléo e Davi (geografia), Elizângela (inglês), Michele e Ivan 

(ensino religiosos), Alvir (física), Ivanildo (redação e literatura), Edivaldo (filosofia), Ana 

Míriam (história), entre outros. Continuei com dificuldades em história. A professora não me 

conquistava. Digo que isso tem relação com o déficit que eu tinha no que diz respeito a essa 

matéria nas séries passadas. Nesta época, participei de Encontros de Profissionais realizados 

pela escola, que tinha como objetivo a reflexão e respostas às dúvidas sobre a escolha de 

cursos e, consequentemente, a profissão a ser exercida futuramente, por meio de palestras 

com profissionais de várias áreas, empresários e professores de instituições parceiras de 

ensino superior. 

Eu sempre tive muita atração pela área de saúde. Primeiramente, queria passar em 

medicina. Mas tinha algumas dúvidas. Quando chegou a época de fazer o Programa de 

Avaliação Seriada (PAS) e o vestibular fiquei em dúvida não só quanto ao curso, mas também 

com relação à instituição e as notas necessárias para passar.  

No PAS acabei optando por Enfermagem, mas não passei. Inscrevi-me no vestibular 

da Universidade de Brasília (UnB) para Medicina e no da UCB para Enfermagem.  

Passei em Enfermagem e iniciei o curso. De início, eu tinha o propósito de continuar 

a estudar para passar em Medicina na UnB, mas não foi necessário, pois me encontrei na 

Enfermagem. Com isso, iniciei as tentativas na UnB para Enfermagem, mas não consegui 

nota suficiente para passar. Nesta época, minha mãe abriu uma escola e precisava da minha 

ajuda para prosseguir os negócios. Então, me inscrevi no vestibular da UnB para Pedagogia 

em 2008. Quando fui fazer a prova, não estava preocupada em passar ou não, pois de qualquer 

forma já teria que fazer um curso superior para o qual tinha sido aprovada. Acho que essa 

tranquilidade foi decisiva no momento da prova, pois não me sentia sobre a pressão de passar. 
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Despreocupada, resolvi acessar a página do Cespe para vê se eu havia passado no vestibular. 

Tive uma surpresa muito boa, eu havia passado. 

É importante ressaltar que sempre gostei da área de educação. Não iniciei o curso por 

falta de opções e nem por obrigação, mas pelo fato de gostar e de ser útil para os negócios da 

família. Não me arrependo de iniciar o curso de pedagogia. 

Decidi, com o apoio de meus familiares e namorado, fazer os dois cursos (pedagogia 

e enfermagem). Fiquei 4 anos e meio com essa jornada dupla. No turno vespertino fazia 

Enfermagem e à Pedagogia. Muitos amigos e familiares não concordavam com essa “loucura” 

de fazer dois cursos ao mesmo tempo. E como não desisto fácil, continuei. Muitos me 

falavam que Pedagogia e Enfermagem não se relacionavam. E com toda a minha força, repito 

que a educação está diretamente relacionada à saúde e vice-versa.  

Nesses quatro anos e meio, confesso que me dediquei muito mais ao curso de 

enfermagem quanto ao fluxo de matérias. Devido ao cansaço tive que trancar, dois semestres 

da UnB. Com isso, terminei primeiro o curso de enfermagem. No curso de pedagogia, não 

segui o fluxo de matérias preconizado, cheguei a me matricular apenas em duas matérias em 

um semestre. Mas sempre mantive boas notas em ambos. O que me motivou continuar nos 

dois cursos foi a minha perseverança em busca do conhecimento. Ser professora é algo que 

está dentro de mim. Pretendo utilizar o meu conhecimento pedagógico para a área de 

educação em saúde. 

Como trabalho de conclusão de curso de enfermagem (no primeiro semestre de 2011), 

elaborei um estudo visando identificar o conhecimento dos adolescentes sobre as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST). O interesse pelo tema foi despertado devido às ações de 

educação em saúde sobre DST realizadas por pela turma de enfermagem em escolas públicas 

e particulares do DF. Como resultado, foi verificado que a escola é um meio propício para 

tratar sobre DST e HIV/AIDS, devido à facilidade de discussão e interação entre adolescentes 

e professores para o compartilhamento de experiências.  

Observou-se também que os profissionais de saúde, devem atentar para ações 

educativas de maior alcance e permanência e não apenas se limitar a entrega das camisinhas. 

As ações de educação em saúde devem ser mais atrativas e dinâmicas, além de serem capazes 

de empoderar os adolescentes em relação às informações sobre sua saúde. Com esse estudo, 

pude estudar sobre educação em saúde e perceber a sua importância. 

Com o término do curso de enfermagem, me dediquei exclusivamente ao curso de 

pedagogia, e pude me matricular em mais disciplinas do que o normal, inclusive fazer os 

projetos. Então, fiz os projetos curriculares como o projeto 2 e o 3, e realizar matérias 
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obrigatórias e optativas importantes para o curso que não havia realizado ainda como: 

Orientação Educacional; Ensino de História, Identidade e Cidadania; Educação em Geografia; 

Orientação Vocacional Profissional; Educação de adultos. 

O projeto 2 realizei com a professora Kátia Augusta Curado Pinheiro Cordeiro da 

Silva. Esse projeto trouxe em discussão a identidade do pedagogo segundo alguns autores 

como Libâneo e Saviani, como também, evidenciou as áreas de atuação da pedagogia, e a área 

que me interessei foi a pedagogia hospitalar. Sempre tive interesse na área de pedagogia 

hospitalar, mas devido aos horários, tanto da matéria quanto dos projetos serem diurnos até o 

momento não havia cursado.   

O projeto 3 fase 1 havia sido realizado anteriormente na área de Educação 

Matemática com Solange dos Reis. Foi um projeto muito bom. Gostei dessa área, mas não 

pude continuar devido ao projeto ser diurno. 

No início de 2012, fiz um concurso para a Residência em Enfermagem Pediátrica, e 

em 31 de janeiro de 2012, saiu o resultado com a minha aprovação na residência em 

enfermagem do Hospital Materno Infantil de Brasília. Fiquei muito feliz com essa conquista.  

No entanto, como teria que dedicar 60 horas/semanais para a residência, o curso de 

pedagogia foi prejudicado novamente. E não conseguia encontrar projetos 3 e 4 interessantes 

que estavam de acordo com a minha disponibilidade de horários. Então, o curso de pedagogia 

ficou estacionado, sendo realizadas apenas 2 ou 3 matérias por semestre. 

Como projeto 3 fase 2 e 3, realizei o projeto Refletindo a partir de imagens: filosofia 

e cinema, com a professora Luciana Gomide. Foi um projeto mais tranquilo, com discussões 

de filmes e temas filosóficos. Pude assistir e refletir sobre alguns filmes como Palhaço, 

London River: Destinos Cruzados, A Pele que Habito, Ensaio sobre a Cegueira, Fahrenheit, 

Muito Além do Jardim, Faroeste Caboclo, Crianças Invisíveis, 3 vezes Favela. 

Fiz algumas matérias optativas que me marcaram muito como a Fundamentos da 

Linguagem Musical na Educação e Canto Coral 1 e 2, por estarem relacionadas à música e me 

fazerem utilizar o meu dom precioso de cantar.  

Na Residência de Enfermagem em Pediatria, participei e realizei várias atividades de 

educação em saúde como: palestras, rodas de conversas, terapia comunitária e teatros. Essas 

atividades foram realizadas para abordar os mais diversos assuntos como: cuidados com 

recém-nascido, assuntos do dia-a-dia dos adolescentes (no Programa de Atenção Integral ao 

Adolescente – PRAIA do Centro de Saúde do Paranoá), violência sexual contra crianças e 

adolescente, amamentação e doação de leite, diabetes, entre outras. 
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Na Residência pude ter o contato direto com crianças com diabetes tipo 1, e perceber 

a necessidade de atividades de educação em saúde para essa população. 

Terminei minha residência em enfermagem em março de 2014. E no primeiro 

semestre de 2014 da UnB, iniciei os projetos 4 fase 1 e 2 com a professora Maria Emília na 

área de Práticas Pedagógicas nas Séries Iniciais.  

Como sempre tive interesse na área de Pedagogia Hospitalar, pude fazer a disciplina 

Introdução à Classe Hospitalar.  Essa disciplina possibilitou reflexões sobre: a concepção de 

pedagogia hospitalar, o sujeito hospitalizado, a escuta pedagógica, a formação do(a) 

pedagogo(a) para atuação em classe hospitalar, a utilização do lúdico no processo ensino- 

aprendizagem no contexto hospitalar, entre outros temas importantes para a formação do 

pedagogo. Pude participar de discussões e atividades sobre a importância do lúdico para as 

crianças hospitalizadas, ressaltando que essa permite à criança, a criação de situações 

imaginárias que ajuda no enfrentando da situação de doença.  

E o projeto 5 realizei com o professor Antônio Villar, que tem experiência na área de 

Educação com ênfase na aprendizagem lúdica e na inovação pedagógica.  

Com a experiência adquirida na Residência de Enfermagem e com ajuda da 

disciplina Pedagogia Hospitalar, decidi por fazer o Trabalho de Conclusão de Curso sobre a 

ludicidade na educação em saúde de crianças diabéticas. Com isso, criei o jogo lúdico-

educativo Doce Batalha. Esse jogo foi apresentado na disciplina Introdução à Classe 

Hospitalar, e avaliado por pedagogos da área hospitalar, a professora da disciplina Amaralina 

e pelos alunos, quanto à estrutura, material e público alvo. E para o TCC, realizei a aplicação 

do jogo Doce Batalha a uma criança diabética.  
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2 INTRODUÇÃO 

 

A doença crônica caracteriza-se por uma patologia de longa duração, que traz 

mudanças nas condições de vida e interfere nas dimensãos sociais, econômicas, psicológicas e 

emocionais do indivíduo, como no caso do Diabetes mellitus (AGUIAR, et al., 2007; BUSSE 

et al., 2010). 

O Diabetes mellitus tipo 1 (DM 1) é uma das doenças crônicas mais comum na 

infância, e tem grande incidência em menores de 15 anos. O tratamento do DM 1 ocorre com 

aplicação de insulina, a monitorização glicêmica, atividade física regular e alimentação 

adequada (IDF, 2013; SBD, 2013).  

Por ser uma doença que necessita de cuidados contínuos no que se refere à nutrição, à 

atividade física, ao automonitoramento e ao uso de insulina, torna-se importante a ação da 

educação em saúde, para promover a autonomia dos sujeitos no tratamento. A falta de ação 

educativa pode levar ao insucesso do tratamento, e corroborar para a manutenção de cuidados 

impróprios, levando a complicações agudas e de longo prazo (SBD, 2013). 

Como o DM 1 é comum na infância, torna-se importante a realização de intervenções 

educativas lúdicas, com uso de jogos e brincadeiras. O uso de recursos lúdicos promovem a 

aprendizagem e o desenvolvimento infantil de uma forma mais atrativa e criativa. 

O jogo educativo mostra-se uma ferramenta útil para educação em saúde, promovendo 

a participação das crianças no tratamento e auxiliando no desenvolvimento de habilidades 

para o enfrentamento da doença. 

O interesse pelo tema foi aguçado pela vivência, como Residente de Enfermagem em 

Pediatria no Hospital da Criança de Brasília (HCB) e Enfermeira Pediatra no Hospital 

Materno Infantil de Brasília (HMIB), no atendimento de casos de crianças com DM 1. Nessa 

experiência, pude perceber a dificuldade de adesão ao tratamento pelas crianças, e a 

necessidade de atividades lúdicas voltadas para elas.  

A partir disso, elaborou-se esta pesquisa devido à necessidade de construir um recurso 

educativo lúdico, para abordar o diabetes e os cuidados necessários, para uma população 

infantil.  

O estudo apresenta reflexões sobre: 1. A doença crônica e o Diabetes mellitus tipo 1; 

2. Educação em saúde, mostrando a trajetória da educação em saúde no Brasil e suas 

concepções; 3. O lúdico: o jogo e a brincadeira na educação em saúde, evidenciando a 
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evolução histórica dos jogos, brinquedos e brincadeiras no Mundo e no Brasil, fazendo 

ponderações quanto aos termos jogo, brinquedo e brincadeira, e enfatizando as características 

do jogo, a visão de Piaget e Vigotski sobre o jogo infantil, e o uso de jogos na educação em 

saúde. 

Por fim, o estudo traz a proposta de construção do jogo educativo DOCE BATALHA e 

aplicação a uma criança com DM 1, com reflexões sobre o uso desse recurso na educação em 

saúde de crianças diabéticas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 Desenvolver o jogo de tabuleiro DOCE BATALHA enquanto ferramenta de educação 

em saúde para crianças com DM 1. 

3.2 Específicos 

 Construir um jogo de tabuleiro especificando o nome, o objetivo, o público-alvo, a 

quantidade de peças, e as regras. 

 Proporcionar um cenário lúdico de ensino-aprendizagem sobre o DM 1, para crianças 

diabéticas a partir dos 8 anos de idade. 

 Proporcionar aprendizagem de cuidados importantes no tratamento do DM 1, como: o 

uso do glicosímetro; a glicosimetria; cuidados no transporte e armazenamento da 

insulina; a via de aplicação da insulina e regiões recomendadas para o rodízio das 

aplicações; cuidados na aplicação da insulina com canetas e seringas; preparo da 

insulina; a importância de uma alimentação saudável, balanceada e flexível; e a prática 

regular de atividade física. 

 Testar o uso do jogo de tabuleiro com crianças com DM 1, como facilitador da 

compreensão sobre os cuidados no tratamento de diabetes. 
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4 A DOENÇA CRÔNICA: O DIABETES MELLITUS TIPO I NA INFÃNCIA 

 

A doença crônica caracteriza-se por uma patologia de longa duração, muitas vezes, 

com progressão lenta, sendo exemplos às doenças cardiovasculares, respiratórias (asma, 

DPOC), oncológicas, mentais e psiquiátricas, como também o Diabetes mellitus, e entre 

outras (BUSSE et al., 2010). 

Devido a duração prolongada e irreversível, a doença crônica traz alterações nas 

condições de vida, interferindo nas dimensões sociais, econômicas, psicológicas e emocionais 

do indivíduo, levando-o a adquirir habilidades para lidar com o processo patológico, exigindo 

alguns cuidados permanentes, alguns ajustamentos contínuos, e permitindo mudanças de 

estilo de vida. (AGUIAR, et al., 2007). 

A doença crônica na criança pode afetar o grau de atividade, as oportunidades de 

desenvolvimento e o rendimento escolar, como também interferir nas suas relações familiares, 

acrescentando responsabilidades, tarefas e preocupações. Além disso, essa criança está sujeita 

a problemas emocionais e comportamentais. (HOCKENBERRY, et al., 2011). 

Diabetes mellitus é um grupo heterogêneo de doenças metabólicas que tem em 

comum a hiperglicemia, “a qual é o resultado de defeitos na ação da insulina, na secreção de 

insulina ou em ambas”. Pode ser classificado em: Diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, outros tipos 

específicos, e gestacional, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes  (SBD, 2013, p. 

5). 

O DM 1 é uma das doenças crônicas mais comum na infância, que tem aumentado a 

incidência em muitos países, principalmente na faixa etária de menores de 15 anos. Verifica-

se um aumento anual total de cerca de 3%, no mundo. Segundo dados da Federação 

Internacional de Diabetes, há, no mundo, 497.100 crianças com diabetes tipo 1, e, em 2013, 

mais de 79 mil crianças desenvolveram diabetes tipo 1 (IDF, 2013). 

O DM 1 é um tipo de diabetes caracterizada pela destruição de células β das ilhotas 

de Langerhans pancreáticas, mediada por autoimunidade ou sem causa conhecida (idiopática), 

ocasionando a deficiência total de insulina  (SBD, 2013). 

A insulina é importante para a entrada de glicose nas células musculares e adiposas, 

estimulando a produção de energia. Na DM 1, a deficiência de insulina não permite a entrada 

da glicose na célula, levando a uma concentração maior de glicose na corrente sanguínea, 

conhecida por hiperglicemia. Na hiperglicemia prolongada, as manifestações clínicas mais 
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comuns são: aumento do volume urinário (poliúria), sede excessiva (polidipsia), fome 

exagerada (polifagia), perda de peso, e fraqueza  (HOCKENBERRY, et al., 2011).   

Com isso, quando a glicose não está disponível para a metabolização celular, o corpo 

utiliza uma forma alternativa de energia, a gordura, a qual é quebrada e convertida em corpos 

cetônicos, que tem utilização limitada pelas células. O excesso de corpos cetônicos levam a 

eliminação urinária (cetonúria) e pulmonar (hálito de acetona), e sua presença no sangue 

diminui o pH sérico, e produz a cetoacidose (HOCKENBERRY, et al., 2011).  

Em crianças, o diagnóstico confirmatório da doença se dá pela presença de sinais e 

sintomas (poliúria, polidipsia e perda ponderal) acrescidos de “glicemia de jejum ≥126 mg% 

ou glicemia casual, em qualquer hora do dia, > 200 mg%”  (SBD, 2013, p. 9). 

O tratamento do DM 1 ocorre com o uso de insulina exógena, a monitorização 

glicêmica, o estímulo à atividade física regular e uma orientação alimentar (SBD, 2013). 

Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2013), o 

tratamento intensivo caracteriza-se pela aplicação de múltiplas doses de insulina de diferentes 

tipos de ação, por meio de seringa, caneta ou sistema de infusão continua de insulina, 

associado à monitorização frequente dos níveis glicêmicos, e capacidade de mudanças no 

esquema de acordo com os resultados.  Esse tratamento demanda de uma intensiva 

monitorização da glicemia capilar, devendo ser realizada quatro vezes ao dia.  

A insulinoterapia associa uma insulina de ação intermediária como a NPH, ou 

prolongada como a Glargina e a Detemir (efeito basal), que podem ser realizadas uma ou duas 

injeções diárias, a uma insulina R (Regular) ou insulinas de ação ultrarrápida como a Lispro, a 

Aspart ou a Glulisina (efeito bolus) antes das refeições (SBD, 2013). 

Quando se inicia o tratamento do diabético é necessário abordar os seguintes 

aspectos (SBD, 2013):  

 Esclarecimento da doença à criança e a seus familiares, fazendo orientações iniciais 

que facilitem o entendimento do tratamento, a administração de insulina 

adequadamente, a monitorização glicêmica, o reconhecimento dos sinais e sintomas da 

hipoglicemia e as condutas a serem feitas. 

 Orientações alimentares, evidenciando uma alimentação adequada e equilibrada 

propiciando o crescimento e desenvolvimento da criança, além da necessidade de 

evitar açúcares refinados. 

 Programa regular de atividade física possibilitando um bem-estar físico, além de 

controle dos níveis glicêmicos. 
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 Insulinoterapia, que adota esquemas particulares. 

O tratamento tem como objetivo evitar as descompensações como a cetoacidose 

diabética e possibilitar que a criança leve uma vida o mais próximo de uma pessoal não-

diabética  (SBD, 2013). 

Porém, muitas dificuldades podem surgir durante o tratamento, como: “não aplicação 

de insulina nas refeições; o desequilibrio da relação basal/bolus; introdução equivocada de 

segunda dose de insulina basal; automonitoramento de glicemia capilar inadequada; e a falta 

de educação em diabetes” (SBD, 2013, p. 95). Além disso, a falta de educação em saúde pode 

levar ao insucesso do tratamento e a manutenção de cuidados impróprios como: aplicação de 

insulina em locais inadequados, o masueio e armazenamento incorreto da insulina, o 

desconhecimento nutricional e da técnica de contagem de carboidratos (SBD, 2013).  

Por afetar vários aspectos da vida e da saúde do portador da doença, além da 

necessidade de cuidados contínuos, o tratamento de DM envolve várias áreas do 

conhecimento e basea-se nos seguintes aspectos, promovidos pela educação em saúde: 

nutrição, para uma alimentação saudável e equilibrada; atividade física adequada e orientada; 

autocuidado e automonitoramento glicêmico; uso correto de medicamentos e insulina; suporte 

psicossocial; educação em diabetes atualizada e de qualidade. Essas ações possibilitam uma 

menor ocorrência de complicações agudas e reduz complicações em longo prazo (DULLIUS, 

2007). 

Segundo Perrasse (1987 apud DULLIUS, 2007, p. 171),  

A educação em diabetes é o pilar fundamental no tratamento, portanto, é preciso 

oferecer ao diabético um adequado programa que o informe e motive a ser 

protagonista de seu tratamento. Um adequado programa educativo melhora a 

qualidade de vida do diabético, proporcionando-lhe os meios para superar as 

limitações que se derivam da diabetes e implicam sacrifícios emocionais, sociais e 

econômicos. 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2013, p. 248), “a educação 

em diabetes é a principal ferramenta para a garantia desse autocuidado, permitindo o 

autocontrole por parte do paciente”. Além disso, refere que essa educação deve atingir não só 

o paciente como também os familiares e/ou cuidadores, de forma a garantir o “envolvimento 

da maioria das relações do paciente e promover a manutenção dos novos hábitos e 

comportamentos adquiridos”. 

Conforme Delamater (2009), a equipe interdisciplinar tem como objetivo proporcionar 

intervenções preventivas para pacientes e familiares [...], e as intervenções devem enfatizar o 

apropriado envolvimento da família e a necessidade do apoio no controle do diabetes, a partir 

de resolução de problemas e habilidades de automonitoramento. 
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Silverstein et al. (2005) refere que a educação em diabetes não é um evento único que 

ocorre após o diagnóstico. As famílias e crianças necessitam de educação permanente e apoio, 

pois conforme a criança cresce e desenvolve, ela vai sendo incentivada quanto a elementos de 

autocuidado. 

As crianças têm características e necessidades que levam a padrões diferentes de 

cuidado. A educação em diabetes para crianças deve ser personalizada, conforme as 

necessidades da criança, e deve ter como meta a inclusão dos pais e/ou cuidador, por serem 

importantes na supervisão e no desenvolvimento do autocuidado da criança (SILVERSTEIN 

et al., 2005). 

A educação em diabetes para a criança exige dos educadores um conjunto de 

habilidades, incluindo boa comunicação, compaixão, sensibilidade, humor, e um 

conhecimento profundo da diabetes na infância (SILVERSTEIN et al., 2005).  

Segundo Leite et al. (2008, p. 236), a educação da criança sobre diabetes deve 

fundamentar-se nos seguintes princípios:  

Na motivação (o desejo e a necessidade de aprender sobre a doença); no contexto 

(idade e maturidade); na interatividade (atividade interessante e lúdica); na 

significância (importância do assunto); na progressividade (do simples para o 

complexo, em etapas); no dinamismo (interativa e prática); no reforço (metas e 

solução de problemas); na reavaliação, na evolução e na educação sempre 

continuada.  

 

Para a criança pré-escolar de 1 a 3 anos de idade, a educação provavelmente vai ser 

direcionada aos pais e cuidadores, pois possuem total dependência dos pais e cuidadores para 

administrar a insulina, se alimentar e monitorar os níveis glicêmicos. Crianças pré-escolares e 

escolares entre 3 e 7 anos de idade, já podem ser estimulados a realizar tarefas quanto ao 

cuidado e ao monitoramento da doença (LEITE et al., 2008; SWIFT, 2009). 

Crianças entre 8 e 11 anos de idade, por terem melhor coordenação e serem mais 

cooperativas, conseguem assumir progressivamente suas tarefas diárias, como a aplicação da 

insulina e a verificação da glicemia capilar, com supervisão e apoio de adultos instruídos 

(LEITE et al., 2008; SWIFT, 2009). 

Na adolescência, a educação será direcionada principalmente ao paciente, pois o 

indivíduo já faz suas próprias escolhas, porém os cuidados e as responsabilidades do controle 

do diabetes não são apenas do adolescente, devendo incluir os pais como supervisores. Nessa 

fase, o adolescente responsabiliza-se pela administração de insulina e automonitorização 

(LEITE et al., 2008; SWIFT, 2009). 
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Segundo Leite et al. (2008, p. 238), alguns fatores são básicos na educação em 

diabetes com crianças entre 0 e 11 anos de idade: 

1. permitir à criança brincar enquanto aprende. A prática de atividades criativas e 

recreativas é importante para envolver a criança no aprendizado; 

2. explicar como é a doença, apontando as metas glicêmicas; 

3. habilidades práticas: ensinar a administração da insulina e os testes de 

monitoramento e a importância dessas ações; 

4. explicar a fisiopatologia da doença e o modo de funcionamento da insulina; 

5. desenvolver e estimular a criança a expressar suas dificuldades, necessidades e 

emoções; 

6. aspectos nutricionais: planos de refeição, quantidade e qualidade de carboidratos, 

como lidar com eventos especiais, o comer fora de casa, o crescimento e o ganho 

de peso, bebidas e adoçantes artificiais; 

7. hipoglicemia: prevenção, reconhecimento, manejo e necessidade do glucagon; 

8. como lidar com situações agudas: orientar os pais para aumentar a 

monitorização; 

9. exercícios: planejamento de fins de semana, feriados e viagens. Monitorização 

glicêmica para se evitar episódios de hipoglicemia associados ao exercício. 

Avaliar reposição de carboidrato de acordo com a intensidade do exercício e a 

monitorização. 

 

Com isso, verifica-se a necessidade de organização das intervenções educativas 

voltadas para as crianças diabéticas e suas famílias, conforme suas especificidades. 
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5 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

5.1  Trajetória da educação em saúde no Brasil 

 

Na segunda metade do século XIX, pela primeira vez, falou-se de uma pedagogia 

higiênica no Brasil, que tinha como alvos as famílias da elite urbana. Nessa época, a intenção 

era “legitimar a classe social por meio de seus atributos físicos, psíquicos e sexuais”. Para as 

populações da periferia restavam apenas à coerção da polícia, e essa população só despertava 

preocupação médica quando as forma precárias de higiene e a sujeira das ruas eram focos de 

doenças transmissíveis, que levavam a epidemias (SILVA et al., 2010; ULBRICH, 2010). 

No fim do século XIX, o Estado foi obrigado a formular medidas educativas para as 

camadas populares, para assim combater as grandes epidemias. Com isso, utilizaram do 

modelo campanhista, com medidas repressivas e controle coercivo dos problemas sanitários. 

Nessa época, foi criada a polícia sanitária, que tinha como atribuição fiscalizar e controlar, por 

imposição de normas (SILVA et al., 2010; ULBRICH, 2010). 

No início do século XX, o médico Oswaldo Cruz assumiu a Diretoria Geral de Saúde 

Pública, e passou a adotar medidas para combater as epidemias, por meio das brigadas 

sanitárias, composta por equipes que percorriam as ruas e casas fazendo limpezas e 

desinfecções, e removendo tudo que fosse prejudicial à saúde. A educação se fazia por meio 

de folhetos avulsos, como o Conselho ao povo, e a fiscalização sanitária, que informavam a 

população quanto aos meios de evitar doenças. Esse modelo perdurou até a década de 20 

(SILVA et al., 2010; ULBRICH, 2010). 

A partir da década de 20, com o fortalecimento econômico e o processo de 

industrialização, surgiu à necessidade da concepção de saúde pública, e surge uma nova 

prática de educação, denominada educação sanitária. As famílias, as crianças e os 

trabalhadores tornam-se o público-alvo. Em 1923, com a primeira reforma sanitária no Brasil 

surgiram as propagandas como ações de saúde. Nas escolas, surgiram os educadores 

sanitários e professores responsáveis pela educação em saúde, e assim, as crianças e 

adolescentes começaram a receber instruções sobre os cuidados básicos de higiene para 

manutenção da saúde.  As escolas eram além de locais de ensino e controle social, também 

locais terapêuticos, recaindo sobre o professor a missão de transformação da situação e de 
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persuasão da população quanto a padrões de comportamento (SILVA et al., 2010; ULBRICH, 

2010). 

A partir da década de 50, surge a denominação educação para a saúde, com a 

estruturação do Serviço Especial de Saúde Pública, e com o advento das novas tecnologias de 

medicina preventiva e educacionais. Nessa época, foram introduzidas novas técnicas de 

ensino-aprendizagem, as quais foram colocadas no campo da saúde, por meio da educação de 

grupos e desenvolvimento e organização das comunidades, desencadeando a participação da 

população nas ações em saúde. Houve o treinamento de voluntários de saúde e programas 

comunitários para realização de saneamento básico e construção de postos de saúde. A 

pedagogia da saúde tinha como meta planejar meios para modificar comportamentos e gerar 

mudanças culturais (SILVA et al., 2010; ULBRICH, 2010). 

Nas décadas de 60 e 70, com o Golpe Militar, o Movimento da Reforma Sanitária, 

movimentos populares de reivindicações, a V Conferência Nacional de Saúde e a Conferência 

de Alma-Ata, as práticas de educação receberam o nome de educação em saúde, e as equipes 

passaram a ser compostas por diversos profissionais da área de saúde, além dos educadores 

(equipes multiprofissionais). A educação em saúde tornou-se obrigatória nas escolas 

brasileiras de ensino fundamental e médio, com o objetivo de disseminar os conhecimento e 

práticas de saúde e higiene, capacitando os escolares para o autocuidado. Também foram 

introduzidos os princípios dos cuidados integrais a saúde, dando ênfase na participação da 

comunidade, e de seus diversos setores, como também a importância dos cuidados primários 

em saúde (SILVA et al., 2010; ULBRICH, 2010). 

No início da década de 80, o método de Paulo Freire constitui-se como base para a 

relação entre profissionais de saúde e camadas populares da sociedade, abrindo espaço para a 

experiência dialógica na educação em saúde (educação popular) (SILVA et al., 2010; 

ULBRICH, 2010). 

Na VIII Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em Brasília, em março de 1986, foi 

instituído um conceito mais amplo de saúde, evidenciando-a como resultante de um conjunto 

de determinantes e condicionantes sociais da saúde (BRASIL, 1986). 

A saúde é o resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 

meio-ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da 

terra e acesso a serviços de saúde (BRASIL, 1986, p. 4). 

 

 Além disso, veio afirmar que o direito à saúde se refere “a garantia, pelo Estado, de 

condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, 

proteção e recuperação da saúde[...]” (BRASIL, 1986, p. 4). 
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Em novembro de 1986, a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da 

Saúde, realizada em Ottawa, no Canadá, formulou uma base ideológica quanto à promoção da 

saúde (BRASIL, 2002).  

O documento trouxe que a promoção da saúde é “o nome dado ao processo de 

capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo 

uma maior participação no controle deste processo” (BRASIL, 2002). 

Com isso, a Carta de Ottawa traz a ideia de promoção da saúde atrelada a fatores 

sociais, econômicos, políticos e culturais, coletivos e individuais. Evidencia também, que a 

promoção da saúde sustenta o desenvolvimento pessoal e social por meio da educação em 

saúde, entre outras formas. E, além disso, demonstra a importância da ação educativa em todo 

o ciclo da vida, para as diversas demandas de cada fase, como também para o enfrentamento 

das doenças crônicas e causas externas (BRASIL, 2002). 

5.2  Concepções de Educação em Saúde 

Atualmente, ainda destacam-se duas concepções de educação em saúde: a tradicional 

ou preventiva e a radical, dialógica ou popular. 

O modelo tradicional, também conhecido como preventivo, se apoia na ideia de saúde 

como ausência de doença, com estratégias educativas fundamentadas no modelo biomédico. 

Esse modelo teve grande influência por anos na trajetória da educação em saúde no Brasil 

(COLOMÉ; OLIVEIRA, 2012; OLIVEIRA, 2005; ULBRICH, 2010).  

Esse modelo se baseia na transmissão de conhecimentos e informações, e na 

prescrição de comportamentos ideais para prevenção e minimização de agravos à saúde. O 

profissional de saúde é considerado o detentor “do saber científico necessário para uma vida 

saudável”, e os recursos utilizados visam “à doença e a intervenção curativista do processo 

saúde-doença” (COLOMÉ; OLIVEIRA, 2012; OLIVEIRA, 2005; ULBRICH, 2010). 

Ainda hoje é possível perceber a influência desse modelo da educação em saúde, pois 

muitas ações educativas desenvolvidas nos serviços de saúde que possuem: 

[...] caráter autoritário, são baseadas em transmissão de informações e estão voltadas 

para a mudança de comportamentos dos indivíduos, fortemente vinculadas a um 

modelo assistencial voltado para a doença, com ênfase no conhecimento técnico 

científico especializado e na fragmentação das ações de saúde” (LEITE; PRADO; 

PERES, 2010, p. 19-20). 
 

Em uma abordagem tradicional, a educação se dá em um cenário de conteúdos e 

saberes fragmentados e especializados, que, em sua grande maioria, não vê o sujeito “como 
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ser integral, contextualizado, com uma história de vida, alguém que pensa ao sentir, que sente 

ao pensar” (ANGELIM; RODRIGUES, 2010, p. 102).  

Ainda hoje, a vivência educativa está colonizada por esse modelo educativo que 

desconsidera a realidade, a construção coletiva do conhecimento, a descoberta, a autonomia, 

ou seja, uma educação bancária. “A educação se torna um ato de depositar, em que os 

educandos são os depositários e o educador depositante.” (FREIRE, 2011, p. 80). 

Nessa educação bancária, segundo Paulo Freire, os educadores tornam-se opressores, 

que possuem posições fixas e invariáveis, conferindo, então, uma cultura de silêncio para os 

oprimidos. “Na verdade, o que pretende os opressores é transformar a mentalidade dos 

oprimidos e não a situação que os oprime, e isto para que, melhor adaptando-os a esta 

situação, melhor os dominem” (FREIRE, 2011, p. 84). 

A partir disso, o educador é o ser que educa, sabe, pensa, disciplina, opta e prescreve 

sua opção, atua, escolhe o conteúdo programático, o sujeito do processo, enquanto que os 

educandos são os educados, os que não sabem, os que escutam docilmente, os disciplinados, 

os que seguem as prescrições, os jamais ouvidos e os meros objetos (FREIRE, 2011, p. 80). 

Ou seja, a relação do educador com o educando é autoritária, e aos educandos, objetos da 

educação, cabe apenas receber e repetir. 

Com isso, é perceptível que as ações não são “[...] orientadas para promover a 

participação dos sujeitos no enfrentamento de seus problemas e desconsideram o fato de que o 

processo saúde-doença é determinado socialmente” (LEITE; PRADO; PERES, 2010, p. 20).  

O desafio, então, é repensar a ação pedagógica, evidenciando a importância do 

diálogo, um caráter relacional que envolve a participação dos sujeitos na ação transformadora. 

Assim, surge à educação problematizadora, que vem romper os alicerces de uma educação 

bancária.  

Então, o segundo modelo de educação em saúde é denominado radical, dialógico, 

problematizador, no qual há a busca do fortalecimento da consciência crítica das pessoas. 

Esse modelo se baseia nos fundamentos da promoção da saúde, numa visão holística de saúde 

e na teoria de Paulo Freire, na educação problematizadora (COLOMÉ; OLIVEIRA, 2012; 

OLIVEIRA, 2005; ULBRICH, 2010). 

Nessa perspectiva, o objetivo é “promover a autonomia dos sujeitos a partir de suas 

próprias escolhas [...]” (COLOMÉ; OLIVEIRA, 2012). 

 “O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, 

em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se 

tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os ‘argumentos de 

autoridade’ já não valem” (FREIRE, 2011, p. 96).  
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A educação humanista e libertadora proporciona aos oprimidos a possibilidade de 

desvelar o mundo da opressão e comprometer-se com sua transformação (FREIRE, 2011, p. 

105). 

Enquanto que “a educação bancária dá ênfase à permanência, a concepção 

problematizadora reforça a mudança” (FREIRE, 2011, p. 102), comprometendo com a 

libertação, por meio da dialogicidade, da criatividade, levando a reflexão e a ação dos homens 

na realidade. A prática educativa baseada no diálogo necessita de “amorosidade, humildade, 

fé no outro e pensar crítico” (LEITE; PRADO; PERES, 2010). 

Então, para que se considere um ato como educativo é necessário enxergar nele 

possibilidade de transformação, sem reducionismos e conceitos pré-estabelecidos.  

Nessa busca por uma educação mais problematizadora, Fundação Nacional de Saúde – 

Funasa (BRASIL, 2007), ao estabelecer as Diretrizes de Educação em Saúde, para a 

promoção da saúde, refere que a educação em saúde se constitui: 

Como um conjunto de práticas pedagógicas e sociais[...], cujo processo contribui 

para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de 

saúde, a partir da sua realidade, e estimula a busca de soluções e organização para a 

ação individual e coletiva” (BRASIL, 2007, p. 19). 

 

De acordo com Leite, Prado e Peres (2010), em uma pesquisa foram identificadas dez 

competências básicas da ação educativa na saúde: 

1. Ação educativa alicerçada na “integralidade do cuidado à saúde”, articulando 

promoção, prevenção e recuperação da saúde.  

2. Articulação da teoria e da prática, “exercitando a práxis no cuidado à saúde”, ou seja, 

ação-reflexão sobre a realidade visando superação e transformação.  

3. “Necessidade de promover acolhimento”, compreendendo as necessidades de saúde do 

individuo e seu contexto social. Isso pressupõe “construção de vínculos”.  

4. “Reconhecer-se e atuar como agente de transformação da realidade em saúde”, por 

meio de uma relação pedagógica dialogada e participativa. 

5. “Respeitar a autonomia dos sujeitos em relação aos seus modos de andar a vida”, em 

defesa de uma atenção integral e humanizada, superando as práticas educativas 

coercitivas. 

6. “Reconhecer e respeitar o saber de senso comum, reconhecendo a incompletude do 

saber profissional”, refletindo que não há hierarquia com relação aos diferentes 

saberes. 

7. “Utilização do diálogo como estratégia para transformação da realidade em saúde”.  
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8. “Utilizar técnicas pedagógicas que viabilizam o diálogo”.  

9. “Instrumentalização dos sujeitos com informação adequada”, sendo necessária a 

contextualização para que as informações façam sentido ao sujeito. 

10. “Valorizar e exercitar a intersetorialidade no cuidado à saúde”, sendo necessária a 

articulação dos saberes em saúde. 

Essas competências vão ao encontro da concepção de educação em saúde radical, 

dialógica e problematizadora.  

A ação educativa torna-se um elemento essencial no processo de trabalho do 

profissional de saúde (LEITE; PRADO; PERES, 2010). E, dependendo da concepção 

pedagógica adotada, pode ter o fortalecimento ou enfraquecimento da consciência crítica das 

pessoas, grupos e populações.  

Por fim, torna-se importante entender a educação em saúde para além do enfoque 

preventivo, transmissão de conhecimento, remetendo a uma educação dialógica e 

problematizadora, por meio de adoção de novas e criativas formas de educação em saúde. 

Com isso, faz-se necessária a reflexão e a discussão sobre as diferentes concepções de 

educação em saúde e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem. 
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6 O LÚDICO: O JOGO E A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

6.1 História dos jogos, brinquedos e brincadeiras no mundo 

 

Conforme Teixeira (2012, p. 13), “os jogos, brinquedos e brincadeiras sempre 

ocuparam um lugar importante na vida de toda criança, exercendo um papel fundamental no 

desenvolvimento”. 

Na Idade Média, o jogo foi usado para o ensino de princípios morais e éticos. Como 

estava, muitas vezes, associado ao azar, o jogo não era levado muito a sério. No 

Renascimento, o jogo estava relacionado “ao desenvolvimento da inteligência”, facilitando o 

estudo (SILVA; GARCIA; FERRARI, 1989). 

Conforme Teixeira (2012, p. 26), “a partir da Idade Média, jogos, brinquedos e 

brincadeiras eram comuns a toda sociedade, sem distinção de idade ou classe social”, sendo 

uma das formas de comunicação, promovendo a coletividade e estreitamento das relações. 

Na Idade Média, pelas escolas serem raras e destinadas apenas para alguns, a 

transmissão do conhecimento ocorria por meio da vivência entre adultos e crianças nas festas, 

jogos, brincadeiras e no cotidiano da comunidade (SILVA; GARCIA; FERRARI, 1989).  

 Em meio à estrutura familiar aristocrática e camponesa, os brinquedos e brincadeiras 

eram comuns para crianças e adultos, os quais se misturavam no dia-a-dia e em festividades 

para usá-los. Além disso, como os brinquedos eram de uso coletivo, tinha como principal 

função estreitamento dos laços sociais, transmissão de costumes e o conhecimento do papel 

de cada um na sociedade, treinando a criança para dar continuidade à hierarquia já 

estabelecida (SILVA; GARCIA; FERRARI, 1989, p. 20). 

 Com a estrutura familiar burguesa, houve grandes transformações nas concepções de 

família e infância. Os jogos, brinquedos e brincadeiras “tornaram-se gradativamente 

exclusivos do universo da criança”. Surge, nesse momento, a figura da escola como 

instituição social, a qual junto à família ajudava na educação moral e espiritual das crianças 

(SILVA; GARCIA; FERRARI, 1989, p. 20).  A partir desse momento, alguns brinquedos e 

jogos começaram a ser considerados inadequados para criança, e outros adequados para o uso 

na educação. 
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A partir do século XV, a educação passa a ser provida cada vez mais pela escola, 

tornando-se instrumento para iniciação social e preparação para a passagem da infância para a 

fase adulta. 

Portanto, as festividades, jogos e brincadeiras que eram realizadas na coletividade 

passam a perder espaço para uma nova forma de organização familiar, de educação e 

formação moral. A igreja junto aos leigos, “com o objetivo de organizar e civilizar os 

costumes da sociedade, vão de forma gradativa, colocando limites bastante claros a essas 

atividades”. (SILVA; GARCIA; FERRARI, 1989, p. 22). 

A partir dos séculos XVII e XVIII, com as transformações com relação à nova visão 

da infância, os jesuítas mostraram “as possibilidades educativas dos jogos”, começou a existir 

maior interesse na educação infantil, e na seleção prévia de jogos e brincadeiras para serem 

adotados na escola (TEIXEIRA, 2012, p. 30). Então, os jogos eram “adotados pela escola a 

partir de uma seleção, regulamentação e controle” (SILVA; GARCIA; FERRARI, 1989, p. 

22). 

Com a industrialização e o surgimento da classe trabalhadora, muitas crianças não 

tinham tempo para jogos e brincadeiras, pois precisavam trabalhar para ajudar na 

sobrevivência da família.  Mesmo com esse sistema, no início ainda era preservada a relação 

individuo e comunidade. Entretanto, as comunidades já não existiam isoladamente e não eram 

autossuficientes, recebendo influência direta do modelo capitalista, com uma série de normas 

e regras, inclusive com a disciplina das crianças realizadas no ambiente de trabalho (SILVA; 

GARCIA; FERRARI, 1989). 

Nos primórdios os brinquedos eram feitos dentro da família e por artesãos, de acordo 

com a matéria-prima trabalhada. Com isso, todos tinham acesso ao processo de construção do 

brinquedo (SILVA; GARCIA; FERRARI, 1989). 

Com a industrialização, a produção do brinquedo torna-se função de uma única 

indústria, trazendo a preocupação quanto à variedade de materiais, diversidade de brinquedos 

e produção mais elaborada. Além disso, o brinquedo “ganha um novo tamanho e também 

movimento: mecanização”. O brinquedo é produzido para que a criança consuma (SILVA; 

GARCIA; FERRARI, 1989, p. 26). 

“Na paulatina passagem de um modelo artesanal de produção para um modelo 

industrial, o brinquedo deixou de ser um produto de “restos”, [...] para adquirir, 

então, um status de fabricação especializada, cuja representação poderia vir a 

predefinir ou sugerir a natureza da brincadeira” (ALMEIDA, 2006, p. 542). 
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Essa produção em larga escala e diversidade de brinquedos está vigente até os dias de 

hoje, e tem influenciado no grande consumo.  

 

6.2 História dos jogos, brinquedos e brincadeiras no Brasil 

 

Segundo Kishimoto (2012, p. 22), “grande parte dos jogos tradicionais popularizados 

no mundo inteiro, como o jogo de saquinhos (ossinhos), amarelinha, bolinha de gude, jogo de 

botão, pião, pipa e outros, chegou ao Brasil por intermédio dos primeiros portugueses”. 

Os jogos tradicionais sofreram influência de contos, lendas e histórias portugueses, 

como a mula-sem-cabeça, as bruxas, a cuca e o papão.  

O personagem papão pode ser identificado no jogo do papão, um jogo de bolinha de 

gude (KISHIMOTO, 2012, p. 20):  

O jogo do papão consiste em fazer três buracos no chão, formando um triângulo de 

uns três metros de lado. O jogador que conseguir dar as três voltas será o papão, 

disponde de poderes para matar seus adversários e tendo a vantagem de possuir 

ainda todas as imunidades. 

 

As estórias de bruxas influenciaram as brincadeiras de pique, na criação do 

personagem bruxa para ser o pegador (KISHIMOTO, 2012, p. 21). 

Garcia e Marques (1989:44) descrevem [...] o jogo colhido entre 1979/1988, 

brincado por crianças entre 5 a 10 anos em praças, calçadas, pátios e parques de 

Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e que consiste em um dos participantes ser 

escolhido para ser bruxa. Este só inicia a perseguição após haver contado até vinte 

ou trinta, conforme a regra estipulada. Quando a bruxa toca com a mão em alguém, 

deverá dizer: bruxa! Este será seu substituto porque seu toque mágico o transforma 

em bruxa. 

 

Entre os jogos de bater palma, destaca-se a brincadeira na qual os seguintes versos 

estão presentes (KISHIMOTO, 2012, p. 22): 

Fiorito que bate, bate; 

Fiorito que já bateu, 

Quem gosta de mim é ela, 

Quem gosta dela sou eu . 

 

Com isso, percebe-se que grande parte dos jogos tradicionais infantis introduzidos na 

cultura lúdica brasileira chegou com os portugueses. 

Mas vale ressaltar, também, que a cultura lúdica brasileira sofreu influência de outras 

culturas como a africana e a indígena (KISHIMOTO, 2012).  

De acordo com Kishimoto (2012, p. 26), “o Brasil é uma das nações que têm profunda 

influência dos negros em todos os setores da vida econômica, cultural e social”.  
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Nos séculos XVI, XVII e XVIII, os africanos vieram substituir a mão de obra escrava 

dos indígenas. Logo após a abolição da escravatura, houve destruição de documentos, de 

forma a eliminar uma parte da história. Com isso, muitas informações necessárias para 

demonstrar a quantidade de africanos que vieram ao Brasil e sua procedência não estão 

disponíveis, dificultando na identificação da influência africana nos jogos e brincadeiras 

(KISHIMOTO, 2012). 

Além disso, segundo Kishimoto (2012), questiona-se se as crianças escravizadas 

tiveram espaço para difundir as brincadeiras. Sabe-se que a cultura infantil é transmitida pela 

oralidade, no caso das crianças escravizadas, acredita-se que houve uma difusão das 

brincadeiras entre elas, entretanto, os jogos verbais talvez tenham encontrado a barreira da 

linguagem, dificultando a transmissão. E muitos jogos foram descaracterizados devido à 

influência de outras etnias. 

A mãe-preta era responsável em contar as estórias de sua terra, contos, lendas, entre 

outros. Entre os brinquedos, destaca a espingarda de talo de bananeira. “A utilização de 

elementos naturais para a confecção de brinquedos é prática universal de quase todos os 

povos antigos e, até hoje, pode ser vista na África” (KISHIMOTO, 2012, p. 29). 

Na época dos engenhos de açúcar, a sociedade brasileira estava organizada conforme o 

regime escravocrata e patriarcal. “Um hábito bastante comum nas casas-grandes era o de 

colocar à disposição do sinhozinho um ou mais moleques (filhos de negros escravos, do 

mesmo sexo e idade aproximada) como companheiros de brincadeiras” (KISHIMOTO, 2012, 

p. 32). Com isso, os meninos de engenho estavam cercados de meninos-escravos, os quais 

eram usados como escravos em brincadeiras, reproduzindo as relações de dominação da 

época. “Frequentemente os meninos escravos viravam bois de carro, cavalo de montaria, 

burros de liteiras[...]” (ALVES, 2007, p. 8). 

Segundo Teixeira (2012), no período colonial os jogos havia traços de hostilidade, 

como o “jogo do beliscão”, o qual consistia em dar beliscões em crianças que perdiam os 

jogos, e o “brincar de cavalo”, que utiliza de agressividade, fazendo crianças negras como 

cavalos, as quais eram chicoteadas com galhos. 

A cultura lúdica brasileira sofreu influência da cultura indígena por meio de seus 

“contos, lendas e histórias passadas de pai para filho” (ALVES, 2007, p. 9). As crianças 

indígenas utilizavam o brincar como treinamento para a vida, como o uso de arco e flecha. As 

mães indígenas faziam brinquedos de barro cozido, representando os animais e pessoas 

(TEIXEIRA, 2012). “O predomínio de brincadeiras junto à natureza, nos rios, em bandos, é 

outra característica do modo de brincar indígena” (KISHIMOTO, 2012, p. 63). 
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São muitas as brincadeiras e jogos indígenas, como arco com flecha, o chocalho, o 

pião, a matraca, o enigma, o jogo do fio, os jogos de grupo imitando animais, a peteca, entre 

outros (KISHIMOTO, 2012).  

Alguns jogos e brincadeiras presentes na cultura portuguesa, africana e indígena estão 

presentes na cultura lúdica brasileira até hoje, podendo citar: queimado/caçador, carniça, 

pique, cabra-cega, mamãe posso ir, peteca, amarelinha, chicotinho queimado, pau de sebo, 

cabo de guerra, totó/pebolin, bambolê, ciranda, cirandinha, futebol de botão, peão, passa anel, 

estátua, palitinhos, malmequer, boca de forno, reco-reco, escravos de Jó, papagaio, pipa, 

arraia (ALVES, 2007).  

6.3 Atividade lúdica: o jogo, o brinquedo e a brincadeira 

De acordo com Teixeira (2012, p. 22), 

Pelas atividades lúdicas, as crianças desenvolvem suas habilidades cognitivas e 

motoras, exploram e refletem sobre a realidade e sobre os costumes da cultura na 

qual vivem, incorporando a realidade ao mesmo tempo em que a ultrapassam, 

transformando-a pela imaginação. 

Segundo Winnicott, citado por Souza (2011, p. 75), “o brincar expressa (e promove) a 

criatividade; permite que um espaço de relação [...] se estabeleça entre os que brincam”.   

No Brasil, os termos jogos, brinquedos e brincadeiras são utilizados indistintamente. 

Entretanto, esses termos tem uma diversidade de conceitos, que variam de acordo com o 

contexto em que são empregados. 

No que se refere ao termo jogos, Kishimoto (2007, p. 13) relata: 

Quando se pronuncia a palavra jogo cada um pode entendê-la de modo diferente. 

Pode-se estar falando de jogos políticos, de adultos, de crianças, de animais ou de 

amarelinha, de xadrez, de adivinhas, de contar estórias, de brincar de "mamãe e 

filhinha", de dominó, de quebra-cabeça, de construir barquinho, brincar na areia e 

uma infinidade de outros. Tais jogos, embora recebam a mesma denominação, têm 

suas especificidades. 
 

Verifica-se, então, que a variedade de fenômenos atendida como jogo leva a 

complexidade de defini-lo. Essa dificuldade intensifica quando um mesmo comportamento 

pode ser entendido como jogo ou não-jogo, como no caso do arco e flecha, que para uns é um 

jogo, e nas comunidades indígenas são utilizados para o preparo para a vida (KISHIMOTO, 

2007; TEIXEIRA, 2012). 

Além disso, conforme os estudiosos Gilles Brougère e Jacques Henriot, “o jogo pode 

ser visto como: o resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto 

social; um sistema de regras; e um objeto” (KISHIMOTO, 2007, p. 16). 
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Com isso, na primeira visão, “o jogo assume a imagem, o sentido que cada sociedade 

lhe atribui”. Portanto, o jogo aparece de formas diferentes conforme a época e lugar, 

dependendo dos valores e modos de vida, expressos pela linguagem (KISHIMOTO, 2007, p. 

17). 

Na segunda visão, o jogo como sistema de regras, refere-se a uma estrutura de regras 

preexistentes. Os jogos possuem estrutura sequencial de regras distintas que permite 

diferenciá-los. O jogador ao mesmo tempo em que executa as regras desenvolve uma 

atividade lúdica (KISHIMOTO, 2007). 

Já a terceira visão, o jogo é considerado objeto. Por exemplo, o xadrez se materializa 

no tabuleiro e nas peças, os quais são fabricados com diversos materiais (KISHIMOTO, 

2007). 

O termo brinquedo se diferencia de jogo, na medida em que,  

[...] o brinquedo supõe uma relação intima com a criança e uma indeterminação 

quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras que organizam sua 

utilização. [...] Pode-se dizer que um dos objetivos do brinquedo é dar à criança um 

substituto dos objetos reais, para que possa manipulá-los (KISHIMOTO, 2007, p. 

18).  

 

Além disso, essa realidade representada no brinquedo sempre incorpora algumas 

características no tamanho, nas formas, nos estilos, entre outras, de acordo com a idade e o 

gênero do público alvo. Além disso, o brinquedo pode incorporar um imaginário pré-existente 

dos desenhos animados, contos de fadas e o mundo da ficção científica (KISHIMOTO, 2007). 

Com isso, o brinquedo “propõe um mundo imaginário da criança e do adulto, criador 

do objeto lúdico”. Em cada faixa etária é possível identificar uma variação do imaginário, 

como por exemplo, na criança de três anos, o imaginário se baseia no animismo, já na criança 

de 5-6 anos há a integração de elementos da realidade (KISHIMOTO, 2007, p. 19). 

Já a brincadeira é a “ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, 

ao mergulhar na ação lúdica” (KISHIMOTO, 2007, p. 21).  Segundo Kishimoto (2007), a 

brincadeira é o lúdico em ação. Então, “o jogo e o brinquedo são distintos em diversos 

aspectos, porém ambos podem expressar uma brincadeira” (TEIXEIRA, 2012, p. 19). 

Segundo Friedman, citado por Teixeira (2012, p. 21), o jogo é designado “tanto uma 

atitude quanto uma atividade estruturada que envolve regras”; o brinquedo é “o objeto do 

brincar, suporte para a brincadeira”; e a brincadeira “refere-se basicamente a ação de brincar 

[...]”. 
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6.4 As características do jogo  

 

 

Segundo Huizinga (2001, p. 6), o jogo é como elemento da cultura humana e revela 

que “encontramos o jogo na cultura, como um elemento dado existente antes da própria 

cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais distantes origens até a fase de 

civilização em que agora nos encontramos”.  

Huizinga (2001, p. 33) evidencia as seguintes características do jogo:  

“uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados 

limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 

absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um 

sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida 

cotidiana”. 

 

Caillois (1958 apud KISHIMOTO, 2007), também deu sua contribuição quanto às 

características dos jogos. Para ele, a atividade para ser considerada jogo deve ser: livre, 

separada (tempo e espaço próprios), com incerteza acerca dos procedimentos e resultados, 

improdutiva, regrada e simular a realidade.  

Callois refere que deve ter liberdade do sujeito para escolher “quando, como e com 

que ele quer jogar” (MUNIZ, 2010, p. 34). Isso implica na necessidade de se desenvolver 

atividades lúdico-pedagógicas que não rompam com o espírito de liberdade do sujeito.  

Afirmando a leitura de Huizinga, Callois refere que o jogo ocorre em um tempo e um 

espaço que são determinados pelo sujeito.  

Outro ponto identificado é a incerteza quanto aos procedimentos e resultados. O autor 

refere que mesmo em jogos de estratégias, em que poderíamos afirmar a existência de um 

modelo ideal, a ignorância do sujeito quanto a esse modelo garante a existência do jogo. 

[...] afirmamos que a permanência do sujeito na atividade, assim como o 

desenvolvimento de suas ações cognitivas e sociais, são consequências diretas de 

sua crença de uma probabilidade, ao menos relativa, de ganhar a partida, mesmo que 

ela seja mínimas. Quando o resultado não deixa mais margem de dúvida para um ou 

mais jogadores, o sujeito não participa mais da atividade da mesma maneira de 

quando o resultado era uma incerteza. Assim, temos como importante a introdução 

da incerteza na noção de jogo [...] (MUNIZ, 2010, p. 35). 

 

É importante entender que a ação do jogador e o resultado vão depender de vários 

aspectos como “fatores internos, de motivações pessoais e de estímulos externos, como a 

conduta de outros parceiros” (KISHIMOTO, 2007, p. 25). 

Também trouxa a noção e improdutividade da atividade. Callois refere que “o jogo, 

por ser uma ação voluntária da criança, um fim em si mesmo, não pode criar nada, não visa a 

um resultado final”, ou seja, o sujeito termina na mesma situação a qual iniciou o jogo 
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(KISHIMOTO, 2007, p. 24). No caso, pode-se considerar que o jogo materialmente falando é 

improdutivo, mas contrariando a ideia de Caillois, é também uma atividade produtiva, por 

contribuir na formação de elementos psicológicos, estruturas de pensamento, valores, crenças 

e conhecimentos (MUNIZ, 2010). 

Caillois também evidencia a necessidade de regras, pois “se de um lado, temos a 

imposição de regras, de outro, temos o desenvolvimento do potencial criativo do jogador 

durante a realização da atividade”. Segundo o autor, as regras restringem a ações do sujeito na 

atividade, mas favorece ao desenvolvimento criativo, podendo traduzir um conhecimento 

sociocultural, “exigindo dos sujeitos participantes atitudes e comportamento já assimilados 

e/ou acomodados ou o desenvolvimento de novas competências ainda não disponíveis em 

seus repertórios” (MUNIZ, 2010, p. 38). 

E por fim, destaca-se o caráter imaginário e de simulação da atividade. “O jogo não se 

desenvolve na vida real, mas sobre uma representação de certo contexto” (MUNIZ, 2010, p. 

40). 

Outros autores importantes nessa discussão são Christie (1991) Fromberg (1987) e 

Brougère (1998). Conforme Christie (1991 apud KISHIMOTO, 2007, p. 25-26), as 

características do jogo infantil são: a não-literalidade, na qual o sentido habitual é substituído 

por um novo, predominando a realidade interna sobre a externa; efeito positivo, o jogo é 

caracterizado pelo prazer ou alegria; flexibilidade, a criança está mais disposta a “ensaiar 

novas combinações de ideias e de comportamentos”, ou seja, buscar novas alternativas de 

ação; prioridade do processo de brincar, a criança está concentrada na atividade em si e não 

no resultado; livre escolha, o jogo deve ser escolhido livremente pela criança; e o controle 

interno, os jogadores determinam o desenvolvimento dos acontecimentos. 

De acordo com Fromberg (1987 apud KISHIMOTO, 2007, p. 27), “o jogo infantil 

inclui as características: simbolismo – representa a realidade e atitudes; significação – permite 

relacionar ou expressar experiências; atividade – a criança faz coisas; voluntário ou 

intrinsecamente motivado – incorpora motivos e interesses; regrado – sujeito a regras 

implícitas ou explícitas; e episódico – metas desenvolvidas espontaneamente”. 

Brougère (1998, 2002) refere que o jogo leva a uma reflexão de segundo grau 

(natureza simbólica), e também inclui regras, decisão/motivação interna (tanto para entrar no 

jogo quanto para a sequência das ações que o compõem), frivolidade (atividade sem 

consequência) e incerteza de resultados. 
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Por fim, destacam-se alguns elementos importantes para o uso do jogo nesse estudo: a 

necessidade de regras, a incerteza do resultado, contextualização no tempo e no espaço, e uma 

base simbólica. 

 

6.5 Piaget e o jogo infantil 

 

Para Piaget, os jogos infantis estão classificados em três estruturas: exercício, 

simbólico e regra.  

No jogo de exercício, “há um predomínio da assimilação funcional e repetição de 

resultados interessantes”, demonstrado pelas ações das crianças entre zero e dois anos de 

idade, as quais repetem gestos e movimentos simples como: agitar os braços, sacudir objetos, 

emitir sons, entre outras (SOUZA, 2011, p. 78).  Segundo Rizzi e Haydt (2002, p.12), “esses 

exercícios têm valor exploratório porque a criança os realiza para explorar e exercitar os 

movimentos do próprio corpo [...] ou então para ver o efeito que sua ação vai produzir”. 

A criança brinca “com os objetos de seu contexto, muito mais como um exercício de 

suas capacidades funcionais [...]” (SOUZA, 2011, p. 78).  Por isso, o jogo de exercício tem 

por finalidade “o próprio prazer do funcionamento” (RIZZI; HAYDT, 2002, p.12). 

O jogo simbólico é uma estrutura compreendida entre 2 e 6 anos de idade. Segundo 

Rizzi e Haydt (2002), o jogo simbólico surge a partir dos esquemas sensório-motores, que ao 

serem interiorizados, dão lugar à imitação e posteriormente a representação. Segundo Piaget 

(2010, p. 127), “o símbolo implica a representação de um objeto ausente, visto ser 

comparação entre o elemento dado e um elemento imaginado, e uma representação fictícia”. 

Nessa estrutura, estão incluídos a metamorfose dos objetos, por exemplo, uma criança que 

desloca uma caixa de sapato imaginando ser um automóvel, este último é representando 

simbolicamente pela caixa, e a criança se satisfaz como uma ficção.  

Portanto, no jogo simbólico, “há uma predominância da assimilação deformante”, ou 

seja, a incorporação do mundo por vontade própria da criança, em busca de satisfação das 

necessidades do eu (SOUZA, 2011, p. 76). Nesse jogo, “a ficção é construída para adaptação 

do mundo ao eu”. Segundo Rizzi e Haydt (2002, p. 13), o jogo simbólico, de imitação ou 

imaginação, “tem como função assimiliar a realidade, seja através da liquidação de conflitos, 

da compensação de necessidades não-satisfeitas, ou da simples inversão de papéis [...]”. 

Também conhecido como fase do faz-de-conta, é relevante no desenvolvimento da 

capacidade de representação, “atribuindo novos significados para suas ações, para os objetos e 
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para si mesma”, e importante na construção da inteligência e formação da personalidade 

(SOUZA, 2011, p. 79). 

O brincar proporciona, também, a liberdade de agir, de se movimentar, expressando-

se fisicamente. Quando o brincar é um jogo (ficção), possibilita ao organismo 

assumir papéis, atuar sobre o meio, objetos e pessoas, ou seja, enquanto se 

dramatizam sentimentos e funções por meio das ações realizadas e das emoções 

percebidas, a experiência de vida está sendo construída [...] (GIMENES, 2007, p. 

17-18). 

 

Portanto, é por meio da “conduta lúdica que a criança expressa e integra as 

experiências vividas” (RIZZI; HAYDT, 2002, p.13).  

Os jogos de regras começam a se manifestar aos 5 anos, mas se desenvolvem por volta 

dos 7 a 12 anos, e predominam por toda a vida do indivíduo (RIZZI; HAYDT, 2002). 

Segundo Piaget (2010, p. 129) assim como os jogos simbólicos incluem elementos 

sensório-motores, o jogo de regras também inclui conteúdos dos jogos que o precede, como o 

sensório-motor no jogo das bolas de gudes, ou simbólico nas adivinhações e charadas. Mas 

também, vem inaugurar um novo elemento, a regra, que resulta “da organização coletiva das 

atividades lúdicas”.  

Segundo Piaget (2010, p. 160), “o jogo de regras é a atividade lúdica do ser 

socializado”. E evidencia no jogo de regras “o papel da assimilação recíproca” e das “relações 

sociais ou interindividuais” (PIAGET, 2010, p. 128). Nesse caso, os jogos “revelam como a 

consciência individual, gradativamente assimila as regras e as relações sociais” (SOUZA, 

2011, p. 80).  

Segundo Rizzi e Haydt (2002, p. 13), o jogo de regras é caracterizado pela 

regulamentação por meio de um conjunto de lei (regras), “imposta pelo grupo, e de tal sorte 

que sua violação representa uma falta”. Além disso, “há na regra uma ideia de obrigação que 

supõe, pelo menos, dois indivíduos” (PIAGET, 2010, p. 160). 

Nesse jogo, 

Não basta ao jogador saber as regras do jogo, saber reproduzi-las e até mesmo saber 

“arrumar o jogo”, por exemplo, colocar as peças corretamente em um tabuleiro. Esse 

saber é importante e encontra apoio nos aspectos figurativos em maior grau. O jogar 

com regras exige mais: exigi agir de forma a criar estratégias para alcançar os 

objetivos, exige coordenar com coerência os meios e os fins. Exige raciocinar, 

pensar operatoriamente, essa exigência só poderá ser atendida por meio dos aspectos 

operativos [...] (BRENELLI, 2011, p. 93). 

As regras podem se distinguir em dois casos: as regras transmitidas e as regras 

espontâneas. As regras transmitidas estão nos jogos institucionais, nos quais as realidades 

sociais são impostas por meio das gerações, e supõe ação dos mais velhos sobre os mais 

novos. E as regras espontâneas estão presentes nos jogos de regras de natureza contratual e 
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momentânea, que provem de uma socialização, que embora possa comportar as relações entre 

mais velhos e mais novos, “permanece quase sempre uma questão de relações entre iguais e 

contemporâneos” (PIAGET, 2010, p. 161). 

Portanto, para Piaget (2010, p. 162), os jogos de regras: 

São jogos de combinação sensório-motoras (corrida, jogos de bola de gude ou com 

bolas etc.) ou intelectuais (cartas, xadrez etc), com competição dos indivíduos (sem 

o que a regra seria inútil) e regulamentados quer por um código transmitido de 

gerações em gerações, quer por acordos momentâneos. Os jogos de regras podem ter 

origem quer em costumes adultos que caíram em desuso, que em jogos de exercício 

sensório-motores que se tornaram coletivo, quer enfim, em jogos simbólicos que 

passaram igualmente a coletivos, mas esvaziando-se, então, de todo ou de parte do 

seu conteúdo imaginativo, isto é, de seu próprio simbolismo. 

 

Por fim, é possível verificar que o jogo na criança passa de uma conotação egocêntrica 

e individual e se desenvolve cada vez mais em uma atividade social, na qual as relações 

interindividuais são importantes. 

Baseado na literatura, essa pesquisa utilizará da estrutura de jogos de regras, por meio 

da confecção de um jogo de tabuleiro, para crianças acima de 8 anos de idade. 

 

6.6 Vigotski e o jogo/brinquedo infantil 

 

De acordo com Vigotski, as atividades lúdicas e criativas são “marcadas pela cultura e 

mediadas pelos sujeitos com quem a criança se relaciona”. E destaca que a imaginação não 

cria nada que não seja relacionado a experiências vividas, ou seja, a base da criação é a 

realidade (CERISARA, 2012, p. 125). 

A origem do jogo está relacionada aos processos geradores de tensão na criança, ou 

seja, o jogo surge da necessidade e do desejo da criança de realizar algo que concretamente 

não pode ser satisfeito. (FONTES, 2005, p. 126). Segundo Vigotski (apud CERISARA, 2012, 

p. 129), a fonte das atividades lúdica e criadora “reside sempre na inadaptação, fonte de 

necessidades, anseios e desejos”. 

Na concepção de Vigotski,  os elementos fundamentais da brincadeira são: situação 

imaginária, a imitação e as regras (CERISARA, 2012). Para Vigotski, a criança ao brincar 

cria uma situação imaginária, baseada no comportamento do adulto observado em seu 

contexto.  

Uma criança brincando com uma boneca, por exemplo, repete quase exatamente o 

que sua mãe faz com ela [...] é uma situação imaginária, mas compreensível somente 

à luz de uma situação real que, de fato, tenha acontecido. O brinquedo é muito mais 

a lembrança de alguma coisa que realmente aconteceu do que imaginação 

(VIGOTSKI, 1998, p. 135). 
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A imitação tem papel importante no desenvolvimento da criança e na brincadeira, na 

medida em que a criança “faz aquilo que ela viu outro fazendo”, para então, deixar de repetir 

por imitação, e passar “a realizar a atividade conscientemente, criando novas possibilidades e 

combinações” (VIGOTSKI, 1998, p. 130). 

 
As situações imaginárias criadas pela criança quando ela brinca estão interligadas 

com a capacidade de imitação, além de trazerem consigo regras de comportamento 

implícitas, advindas das formas culturalmente constituídas de os homens se 

relacionarem e com as quais as crianças convivem (CERISARA, 2012, p. 130). 

 

Vigotski (1998, p. 125) evidencia também que “não existem brinquedos sem regras”, 

pois a situação imaginária de qualquer forma de brinquedo possui regras de comportamento, 

mesmo quando elas não estão bem estabelecidas. Quando as crianças imaginam-se como mãe 

e filha, elas assumem diferentes funções e se submetem as regras de comportamento. Além 

disso, revela que “jogos puros com regras são, essencialmente, jogos com situações 

imaginárias” e considera que 

“o mais simples jogo com regras transforma-se imediatamente numa situação 

imaginária, no sentido de que, assim que o jogo é regulamentado por certas regras, 

várias possibilidades de ação são eliminadas” (VIGOTSKY, 1998, p. 125). 

 

Na perspectiva sócio-histórica, o jogo deve ser considerado “uma atividade social 

humana baseada em um contexto sociocultural, a partir do qual a criança recria a realidade 

utilizando sistemas simbólicos próprios” (CERISARA, 2012, p. 130). 

Com isso, o jogo tem origem social e cultural, e os conteúdos e temas dos jogos 

infantis variam de acordo com: “o momento histórico, a situação geográfica, a cultura, a 

classe social, pois, se varia a atividade concreta das pessoas e suas relações com a vida, 

também são variáveis e mutáveis os temas dos jogos” (CERISARA, 2012, p. 133). 

 

6.7 O jogo educativo 

  

O brinquedo/jogo educativo aparece no Renascimento e recebe força com a expansão 

da educação infantil (KISHIMOTO, 2007). Segundo Rabecq-Maillard (apud KISHIMOTO, 

2011), os jogos educativos surgiram a partir do século XVI, no entanto, os primeiros estudos 

“situam-se na Roma e Grécia antigas”.  

Aristóteles (344 a.C.) e Platão (420 a.C.) já haviam pensado sobre o uso dos 

jogos/brincadeiras na educação, fazendo associação entre estudo e prazer. Aristóteles trouxe a 

ideia de jogo como “atividade que toma a si mesma como fim” (TEIXEIRA, 2012, p. 25). 
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Segundo Kishimoto (2011, p. 15), Aristóteles trouxe “o uso de jogos que imitem de atividades 

sérias,[...] como forma de preparo para a vida futura”.  

Platão trouxe uma visão do brincar relacionada à aprendizagem e ao social. Com isso, 

Platão “comenta a importância do ‘aprender brincando’, em oposição à utilização da violência 

e repressão” (KISHIMOTO, 2011, p. 15). 

De acordo com Kishimoto (2011), o aparecimento da Companhia de Jesus no século 

XVI é um grande acontecimento que evidencia o uso do jogo educativo. Ignácio de Loyola 

destaca a importância dos jogos de exercícios na formação do ser humano e da utilização 

como recurso no ensino.  E ainda no Renascimento, Thomas Murner, um padre franciscano, 

trouxe o uso de jogos de cartas como jogo educativo.  

No século XVII houve expansão dos jogos didáticos ou educativos, acompanhada 

pelos estudos de filósofos como: Comenius (1592 – 1670), que traz a importância das 

imagens para a educação infantil, e Locke (1632 – 1704) que mostra que “tudo que está na 

inteligência passa pelos sentidos”. Verifica-se a multiplicação de jogos de leitura e jogos 

destinados ao ensino de história, geografia, moral, religião, matemática entre outras áreas 

(KISHIMOTO, 2011, p. 16).  

No século XVIII, a imagem da criança distinta da do adulto leva a expansão da 

educação infantil, e no século XIX, destaca o surgimento de inovações pedagógicas. Com 

isso, destacam-se os princípios de Froebel (1782 – 1852) ao entender o jogo “como objeto e 

ação de brincar, caracterizado pela liberdade e espontaneidade”. Froebel enfatiza a utilização 

de jogo livre para o desenvolvimento infantil e introduz a ideia de material educativo, os dons. 

Com isso, verifica-se que a expansão dos jogos na educação está relacionada ao 

desenvolvimento da educação infantil e o crescimento das discussões quanto à importância do 

jogo na educação (KISHIMOTO, 2011, p. 16).  

Conforme Kishimoto (2007, p. 36), o jogo educativo:  

Entendido como recurso que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa, o 

brinquedo educativo materializa-se no quebra-cabeça, destinado a ensinar cores e 

formas, nos brinquedos de tabuleiro que exigem a compreensão de número e das 

operações matemáticas, nos brinquedos de encaixe, que trabalham noções de 

sequência, de tamanho e de forma, nos múltiplos brinquedos e brincadeiras, cuja 

concepção exigiu um olhar para o desenvolvimento infantil e a materialização da 

função psicopedagógica [...]. 
 

No que se refere ao significado do jogo na educação, o jogo educativo assume uma 

função lúdica, ao propiciar “diversão, prazer e até desprazer, quando é escolhido 

voluntariamente”, e uma função educativa, ao ensinar “qualquer coisa que complete o 

indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo” (KISHIMOTO, 
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2007, p. 37). O objetivo do jogo educativo é o equilíbrio entre as funções lúdica e educativa. 

(KISHIMOTO, 2011). 

Rizzi e Haydt (2002) evidencia também que são várias as razões para o uso de jogos 

como recurso no processo de ensino-aprendizagem: por ser um impulso natural da criança; 

pela satisfação de necessidades intrínsecas; pela mobilização de esquemas mentais, por 

acionar funções psiconeurológicas e as operações mentais, estimulando o pensamento; e por 

integrar dimensões da personalidade: afetiva, motora e cognitiva. 

Campagne (apud KISHIMOTO, 2011, p. 20) traz alguns critérios para a escolha de um 

brinquedo, de uso escolar:  

“o valor experimental, permitir a exploração e a manipulação; o valor da 

estruturação, dar suporte à construção da personalidade infantil; o valor da relação, 

colocar a criança em contato com seus pares e adultos, com objetivos e com o 

ambiente em geral para propiciar o estabelecimento de relações; e o valor lúdico, 

avaliar se os objetos possuem as qualidades que estimulam o aparecimento da ação 

lúdica”. 

 

Segundo Alain (apud KSHIMOTO, 2011, p. 21) refere que o jogo escolar é importante 

por favorecer “o aprendizado pelo erro” e estimular a exploração em busca de respostas e 

solução de problemas. 

Conforme Chateau (1987, p. 126), o jogo na escola é uma preparação para o trabalho, 

“uma ponte lançada da infância à idade madura”, ou seja, corrobora para aquisição de 

habilidades e conhecimentos que preparam para o desempenho no trabalho. Considera que a 

escola e o trabalho têm naturezas distintas, mas quando a escola incorpora características do 

jogo e do trabalho, nasce à modalidade do jogo educativo. E, além disso, enfatiza que o uso 

do jogo na escola possibilita um contexto lúdico que leva a criança ao “domínio de si, a 

criatividade, a afirmação da personalidade, o imprevisível” (BRENELLI, 1996, p. 20). 

Chateau (apud KISHIMOTO, 2011, p. 21), revela, também, que o jogo é importante 

para “o aprendizado moral, integração da criança no grupo social e como meio para aquisição 

de regras”. Ainda ressalta que a educação não pode ser baseada apenas no jogo, pois isolaria o 

homem da vida, levando-o a “viver num mundo ilusório”. 

É importante evidenciar que para o jogo ser educativo, há a necessidade da 

intencionalidade.  

Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a 

estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. Desde que 

mantidas as condições para expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança 

para brincar, o educador está potencializando as situações de aprendizagem 

(KISHIMOTO, 2007, p. 36). 
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Kishimoto (2007, p. 36) evidencia que “ao permitir a ação intencional (afetividade), a 

construção de representações mentais (cognição), a manipulação de objetos e o 

desenvolvimento de ações sensório-motoras (físico), e as trocas nas interações (social)”, o 

jogo contribui para o desenvolvimento e aprendizagem da criança.  

Kishimoto (2011, p. 22) ainda evidencia que o jogo educativo tem dois sentidos: 

sentido amplo: como material ou situação que permite a livre exploração em recintos 

organizados por professor, visando desenvolvimento geral da criança” e sentido 

restrito: como material ou situação que exige ações orientadas com vistas a 

aquisição ou treino de conteúdos específicos ou de habilidades intelectuais.  

 

Por fim, a utilização de jogo na educação permite trazer às situações de ensino-

aprendizagem condições para construção e exploração do conhecimento e introdução de 

propriedades do lúdico como o prazer, e a capacidade de ação motivadora. 

 

6.8 Jogos em educação em saúde 

 

Segundo Yonekura e Soares (2010, p. 2), o jogo é “considerado por seus propositores, 

na área de saúde, um instrumento educativo potencialmente capaz de contribuir para o 

desenvolvimento da educação e construção do conhecimento em saúde”.  

Os jogos, na educação em saúde, por ser um recurso interativo e motivante, podem 

promover aprendizagem, diálogo, facilitando abordagens de tema e situações do cotidiano 

(ANDRADE et al., 2008). 

O jogo vem aperfeiçoar a criatividade e proporcionar ambiente prazeroso de 

aprendizado, sendo uma atividade que facilita “a dinamização do contexto de aprendizado e a 

construção do conhecimento a partir da realidade”. Acredita-se que os jogos educativos são 

instrumentos capazes de gerar “reflexões, discussões críticas sobre questões complexas e 

construção de opiniões, coletivamente, a partir da realidade dos envolvidos e, em última 

instância, capazes de gerar novas práticas sociais” (YONEKURA; SOARES, 2010, p. 2). 

No que se refere aos participantes, o jogo tem se mostrado como atividade divertida, 

inovadora e ilustrativa, que estimula a interação, e que consegue esclarecer dúvidas e 

promove a aprendizagem (ANDRADE et al., 2008). 

Na área de saúde, o jogo tem sido utilizado como recursos na abordagem de vários 

temas como: infecções respiratórias infantis, cuidados com o recém-nascido, drogas, 

prevenção de doenças parasitológicas, o diabetes, entre outros (YONEKURA; SOARES, 

2010, p. 2).  
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As novas tecnologias na educação em diabetes para criança como vídeos, CDs, jogos, 

entre outros, são vistos como opções mais atrativas (LEITE et. al, 2008). Com isso, no estudo 

em questão, o jogo foi construído para abordar o Diabetes mellitus tipo I e os cuidados para 

crianças. 
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7 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência com abordagem qualitativa e exploratória, 

realizada em junho de 2014. O estudo qualitativo, conforme Minayo (2009, p. 21), se ocupa 

com uma realidade que não pode ser quantificada, ou seja, traduzida em números e 

indicadores quantitativos. Portanto, esta abordagem “trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”. 

(MINAYO, 2009, p. 21). 

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas: a primeira, a confecção do jogo 

educativo, a segunda etapa, à aplicação do jogo a uma criança diagnosticada com Diabetes 

mellitus tipo I, e a terceira etapa, apresentação do jogo na disciplina Introdução à classe 

hospitalar, e a quarta etapa, ajustes do jogo após aplicação. 

A primeira etapa consistiu na definição e confecção do jogo educativo, identificando o 

nome, objetivo, público-alvo, a quantidade de participantes, a quantidade de peças e as regras. 

A segunda etapa compreendeu a aplicação do jogo ao sujeito da pesquisa uma criança 

A.C.A.V., 11 anos, diagnosticada com Diabetes mellitus em maio de 2014, no ambiente 

domiciliar da criança. A pesquisa foi realizada mediante autorização da responsável pela 

criança, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Foi realizada uma entrevista semi-estruturada com questões fechadas e abertas com a 

participante. A primeira parte da entrevista quanto ao perfil do jogador (idade, sexo, 

escolaridade e afinidade quanto a jogos de tabuleiro) e conhecimento prévio (conhecimento 

prévio de diabetes/cuidados; local em obteve essas informações; situação/abordagem de 

educação; e assuntos abordados na educação em saúde) foi realizada antes do jogo. Após o 

jogo, foi realizada a segunda parte da entrevista composta por perguntas quanto à emoção e 

atitude durante o jogo, as táticas do jogo (entendimento das regras, qualidade das cartelas, 

compreensão do tabuleiro) e reflexões após o jogo (importância do jogo e sugestões de 

melhora). 

Utilizou-se análise de conteúdo por meio das seguintes categorizações: perfil do 

jogador e conhecimento prévio; emoção e atitude durante o jogo; táticas do jogo; e reflexões 

após o jogo. 

A terceira etapa consistiu na apresentação do jogo à professora regente da disciplina 

Introdução à classe hospitalar, à equipe de pedagogia hospitalar do Hospital Universitário de 

Brasília (HUB) e aos alunos da disciplina.  
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E a quarta etapa consistiu na realização de ajustes no jogo, conforme as sugestões e 

análises realizadas. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

8.1 Confecção do jogo 

 

Foi escolhido o jogo de tabuleiro, baseado em grandes jogos como Banco imobiliário 

e Imagem & ação, utilizados por crianças atualmente. Além disso, optou-se por jogo de 

tabuleiro por ser um jogo de regras, o que permitiu a utilização das ideias de Piaget quanto à 

estrutura de jogos de regras por volta dos 7 a 12 anos de idade. 

O jogo de tabuleiro caracteriza-se pela presença de em uma base, o tabuleiro, feito de 

madeira, metal, pedra, plástico, papelão ou outro material, com desenhos ou marcações 

prévias, onde peças são movimentadas, colocadas ou retiradas sobre o tabuleiro, de acordo 

com as regras pré-estabelecidas. Em alguns jogos, as peças que se movimentam sobre o 

tabuleiro podem ser peões, e para a movimentação dos peões são lançados dados.  

Para a confecção do jogo foi utilizado o programa Corel Draw na realização do layout 

das cartelas e do tabuleiro. Foram feitas as regras do jogo e para realização das afirmações e 

perguntas-problemas das cartelas do jogo foram utilizadas as orientações da Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD, 2013).  

As cartelas e o tabuleiro foram impressos em uma gráfica, e os demais materiais 

comprados pela pesquisadora. 

8.2 Apresentação do jogo 

 

O DOCE BATALHA é um jogo pedagógico que aborda assuntos relacionados ao 

diabetes. A dinâmica da proposta consiste em um jogo de tabuleiro interativo com perguntas e 

tarefas a serem realizadas pelos participantes sobre os assuntos relacionados ao Diabetes. Os 

jogadores serão estimulados a demonstrarem os seus conhecimentos sobre controle, 

tratamento, alimentação, cuidados referentes ao diabetes. 

8.2.1 Componentes do jogo 

 116 Cartelas - em papel couché e plastificadas de 9cm x 7cm  

 5 peões de plástico colorido – azul, amarelo, verde, vermelho e branco 

 2 dados de 6 lados de coloração branca 
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 1 Tabuleiro – construído com papel couché e plastificado medindo 42,5cm x 30cm 

 1 Corda de plástico de coloração laranja. 

 1 Boneco de plástico. 

 1 Seringa de insulina sem agulha 

 1 Glicosímetro 

 1 Caneta de insulina sem agulha 

 1 Tabela de carboidrato, impressa em papel A4  

 100 adesivos em formato de X 

 9 Caixas organizadoras de plástico para as cartelas 

 1 Caixa organizadora de plástico para os demais materiais. 

  

Os componentes do jogo foram organizados com materiais higienizáveis para que 

possam ser utilizados em ambientes hospitalar e ambulatorial. 

8.2.2 Objetivo do jogo 

Aprimorar os conhecimentos sobre diabetes ao percorrer todo o caminho traçado no 

tabuleiro. O ganhador do jogo será aquele que primeiro percorrer o caminho e alcançar o 

espaço delimitado como FIM. 

8.2.3 Público-alvo 
 

O jogo é indicado, inicialmente, a crianças partir dos 8 anos de idade, que sejam 

diabéticas ou que conheçam alguém com diabetes. 

 

8.2.4 Quantidade de participantes 

 

O “DOCE BATALHA” pode ser jogado preferencialmente com o número mínimo de 2 

e no máximo 5 jogadores. 

 

8.2.5 Tabuleiro 

 

Trata-se de um jogo de tabuleiro, constituído de 70 casas, as quais podem estar em 

branco ou apresentar alguma imagem, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 1 - Tabuleiro do jogo DOCE BATALHA 

8.2.6 Cartelas 

As 116 cartelas são distribuídas em 9 categorias, descritas no quadro a seguir. 

Tabela 1 - Tipos de cartelas do jogo DOCE BATALHA 

IMAGEM CATEGORIAS COMO DEVEM SER ENTENDIDAS 

 

 

 

 

 

DESAFIO 

16 cartela 

Perguntas feitas para desafiar o 

participante.  

As cartelas estão categorizadas em níveis 

básico, I, II ou III. 

O nível básico refere a perguntas sobre 

conhecimentos gerais de diabetes. 

O nível I refere às perguntas que 

necessitam de conhecimentos prévios de 

adição e aplicação de insulina por 

contagem de carboidratos. 

O nível II refere às perguntas que 

necessitam de conhecimentos prévios de 

adição e multiplicação, e aplicação de 

insulina por de contagem de carboidratos. 

O nível III refere às perguntas que 

necessitam de conhecimento prévio de 

adição, multiplicação e divisão, e 

aplicação de insulina por contagem de 

carboidratos. 

O moderador antes de iniciar o jogo 

sondará os conhecimentos matemáticos e 

de contagem de carboidrato dos 

participantes para separar as cartas que 

? 
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estarão no jogo. Os jogadores poderão 

utilizar a tabela de carboidrato do jogo. Se 

acertar o desafio poderá jogar novamente 

os dados na mesma rodada. 
 

S O R T E 
R E V É S 
S O R T E 
R E V É S 
S O R T E 
R E V É S 

SORTE X REVÉS 

27 cartelas 

Apresenta situações comuns do dia a dia. 

Se a história é positiva o participante 

avança, se é negativa o jogador volta ou 

fica uma rodada sem jogar. 

 

RODÍZIO 

7 cartelas 

Traz 6 ações a serem feitas mostrando 

locais de aplicação de insulina em um 

boneco e 1 dica sobre o tema. 

 

ATIVIDADE 

FÍSICA 

7 cartelas 

Contêm 4 ações de atividade física para 

serem realizadas e 3 dicas sobre o tema. 

 

GLICOSÍMETRO 

6 cartelas 

Apresenta 1 ação para ser realizada pelo 

participante e 5 dicas sobre o equipamento 

glicosímetro.  

 

 

ROZÍDIO 

 

 

Atividade 

Física 

 

 

Glicosímetro 
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ALIMENTAÇÃO 

9 cartelas 

Traz 6 ações atividades para serem feitas 

pelo participante e mais 3 dicas sobre o 

tema. 

 

INSULINA 

6 cartelas 

Apresentada 6 dicas sobre a insulina e sua 

aplicação.  

 

CANETA 

20 cartelas 

São 15 ações para realizarem com o uso 

da caneta e mais 5 dicas sobre o tema. 

 

SERINGA 

18 cartelas 

São 15 ações para realizarem com o uso 

da seringa e mais 3 dicas sobre o tema.  

 

Os cuidados e ações contidas nas cartelas estão de acordo com as orientações mais 

atualizadas da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2013). E as cartelas estão 

especificadas abaixo. 

 

 

 

 

 
Alimentação 

 

 

Insulina 

 

 

Caneta 

 

 
Seringa 
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Quanto às cartelas de Desafio, o jogo traz as seguintes situações-problemas: 

 

 Você precisa fazer a insulina por seringa, pois sua caneta está com defeito. Utilize a 

seringa do jogo, e demonstre as 12 UI que precisa administrar. 

 Você começou a sentir fraco e com tontura. Ao verificar a glicemia, viu que estava 

com 58mg/dL. O que pode ser isso? O que você precisa fazer? 

 Você foi orientada pela equipe de enfermagem sobre os locais de aplicação da 

insulina. Utilize o boneco do jogo e cole os X nos locais corretos de aplicação. 

 Estou com muita sede, muita fome e fazendo muito xixi!! O que pode ser? 

 Qual é a diferença entre Diabetes tipo 1 e tipo 2? 

 Em caso de hiperglicemia, o que fazer? 

 Quais são as complicações principais do diabetes descontrolado? 

 Cartelas desafio de Nível 1:  

 Você chega da escola no horário do almoço. Ao verificar a glicemia, você ver 

que está com 210mg/dL. Siga a receita abaixo e diga quanto de insulina você 

vai precisar administrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes do jantar, você verifica que a glicemia está 308mg/dL. Siga a receita 

abaixo e diga quanto de insulina você vai precisar administrar. 

 

RECEITUÁRIO 

1. Glargina....................... 10UI pela manhã. 

2. Ultrarrápida.............................conforme  

                                           esquema abaixo. 

 

FIXA              +             CORREÇÃO 

 

        Café: 2UI                            0-200: 0 

Almoço: 2UI                       201-300: 1UI 

Jantar: 1UI                          301-400: 2UI 

                                             > 401: 3UI 

Figura 2 – 1ª Cartela Desafio Nível 1 
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 Antes do café da manhã, você verifica que a glicemia está 202mg/dL. Siga a 

receita abaixo e diga quanto de insulina você vai precisar administrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes do café da manhã, você verifica que a glicemia está 352mg/dL. Siga a 

receita abaixo e diga quanto de insulina você vai precisar administrar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RECEITUÁRIO 

1. Glargina ..........................................8UI pela  

                                               manhã 

2. Ultrarrápida .............................. conforme  

                                             esquema. 

0-150: 0 

151-250: 1UI 

251-350: 2UI 

>351: 3UI 

 

RECEITUÁRIO 

1. Glargina ......................................6UI pela        

                                                              manhã 

2. Ultrarrápida ............................... conforme  

                                                       esquema. 

0-200: 0 

201-300: 1UI 

301-400: 2UI 

>401: 3UI 

 

RECEITUÁRIO 

1. Glargina....................... 13UI pela manhã. 

2. Ultrarrápida........................conforme  

                                       esquema abaixo. 

 

FIXA              +             CORREÇÃO 

 

       Café: 3UI                                0-200: 0 

Almoço: 4UI                       201-300: 1UI 

Jantar: 2UI                         301-400: 2UI 

                                     > 401: 3UI 

Figura 3 – 2ª Cartela Desafio Nível 1 

Figura 4 - 3ª Cartela Desafio Nível 1 

Figura 5 - 4ª Cartela Desafio Nível 1 
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 Cartelas Desafio de Nível 2: 

 Hoje você foi almoçar com seus pais em um restaurante. Colocou no seu prato 

4 colheres de sopa de arroz, 3 colheres de sopa de feijão, dois pegadores de 

salada verde, um bife de carne vermelha. Quantos carboidratos tem essa 

refeição? 

 Hoje você foi jantar na casa de um amigo. Colocou no seu prato 5 colheres de 

sopa de arroz, 4 colheres de sopa de feijão, dois pegadores de salada verde, um 

pedaço de frango. Quantos carboidratos tem essa refeição? 

 Hoje você tomou 1 copo de leite desnatado (240ml) e comeu 1 pão francês com 

manteiga no café da manhã. Quantos carboidratos tem essa refeição? 

 

 Cartelas Desafio de Nível 3: 

 Chegando a hora do jantar! Ao verificar a glicemia, você ver que está com 

298mg/dL. E colocou no seu prato 5 colheres de sopa de arroz, 3 colheres de 

sopa de feijão, salada verde, e 3 pedaços de frango. Siga a receita e diga quanto 

de insulina você vai administrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chegando a hora do almoço! Você verifica que a glicemia está 328mg/dL. E 

colocou no seu prato 3 colheres de sopa de arroz, 1 colher de sopa de feijão, 

salada verde e 1 bife. Siga a receita e diga quanto de insulina você vai 

administrar. 

 

RECEITUÁRIO 

 

3. Glargina.......................... 12UI pela manhã. 

4. Ultrarrápida.............................conforme  

esquema abaixo. 

 

CARBOIDRATO         +          CORREÇÃO 

 

Café= 1:15g                           0-200: 0 

Almoço= 1: 15g                    201-250: 1UI 

Jantar= 1: 18g                       251-300: 2UI 

                                      301-350: 3UI 

                                      351-400: 4UI   

                                  >401: 5UI 

 
Figura 6 - 1ª Cartela Desafio Nível 3 
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Quanto às cartelas de Sorte ou Revés, o jogo apresenta as seguintes afirmações: 

 

 Você descartou corretamente suas agulhas ou seringas. Avance 1 casa. 

 Você trocou a bateria do glicosímetro ao perceber que ele não estava funcionando 

corretamente. Parabéns! Jogue o dado novamente. 

 Você fez refeições saudáveis e balanceadas. Avance 2 casas. 

 Você aplicou corretamente a insulina fazendo o rodízio. Avance 3 casas. 

 Você contou os carboidratos de sua alimentação corretamente. Avance 3 casas. 

 Você higienizou e secou bem as mãos antes de verificar a glicemia. Parabéns!! Avance 

2 casas. 

 Parabéns! Você tem realizado atividades físicas adequadamente! Avance 2 casas. 

 Você retirou a agulha da caneta! Evitou desperdícios e entrada de ar! Parabéns! Jogue 

o dado novamente! 

 Parabéns! Você fez as anotações dos valores das glicemias adequadamente em uma 

tabela, e levou para a consulta! Avance 3 casas! 

 Você conservou a insulina fechada na parte inferior da geladeira!! Parabéns! Avance 2 

casas. 

 Parabéns! Você está usando a seringa com agulha de 8mm, e fez prega e inclinação de 

45º na aplicação de insulina. Isso mesmo! Avance 3 casas. 

 Você recebeu uma caneta de insulina, e logo que colocou o refil da insulina fez o teste 

da gotinha. Parabéns! Jogue o dado novamente. 

 Você teve uma hipoglicemia (52mg/dL), mas tomou logo um suco com açúcar. 

Parabéns! Avance 2 casas. 

RECEITUÁRIO 

 

1. Glargina................................. 14UI pela manhã. 

2. Ultrarrápida...................................conforme  

esquema abaixo. 

 

CARBOIDRATO         +          CORREÇÃO 

 

Café= 1:15g                           0-200: 0 

Almoço= 1: 20g                    201-250: 1UI 

Jantar= 1: 18g                        251-300: 2UI 

                                      301-350: 3UI 

                                      351-400: 4UI   

                                  >401: 5UI 

 
Figura 7 - 2ª Cartela Desafio Nível 3 
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 Você não fez rodízio de aplicação da insulina, provocando lipodistrofia.  Procure a 

casa “rodízio” mais próxima e mostre no boneco do jogo quais são os locais de 

aplicação. 

 Você deixou a insulina na porta da geladeira. Volte 2 casas. 

 Você deixou a agulha na caneta. Está desperdiçando insulina e entrando ar no refil de 

insulina. Volte 1 casa. 

 Você fez apenas um teste de glicemia em um dia. Cuidado!! Volte 1 casa. 

 Você começou a usar uma nova caixa de fitas, mas esqueceu de trocar o chip. Volte à 

casa do glicosímetro mais próxima e troque o chip. 

 Você injetou a insulina, mas não manteve a agulha no subcutâneo por 10 segundos. 

Volte 3 casas. 

 Você foi passear num parque e não levou o glicosímetro, a insulina e o lanche. 

Cuidado!! Permaneça uma rodada sem jogar. 

 Você aplicou a insulina glargina no mesmo local que a insulina ultrarrápida. Que 

pena! Essas insulinas não podem ser feitas no mesmo local! Volte 2 casas. 

 Você guardou a caneta de insulina recarregável na geladeira. Pode danificar a caneta!! 

Volte 2 casas. 

 Você deixou a insulina no porta-luvas do carro. Que pena!! Volte 3 casas. 

 Você não fez o teste da gotinha após trocar insulina da caneta. Que pena!! Permaneça 

uma rodada sem jogar. 

 Sua caneta quebrou, e por isso não fez as aplicações de insulina corretamente. 

Cuidado! Faça a aplicação com a seringa nesse caso. Volte à casa da seringa mais 

próxima e treine o uso de seringa. 

 Sua caneta da glargina estava com defeito. Pegou a caneta da insulina ultrarrápida e 

colocou o refil da glargina. Não pode!! Permaneça uma rodada sem jogar. 

 Você usa seu glicosímetro, mas não faz a limpeza. Ele está sujo com sangue!! Volte a 

casa mais próxima do glicosímetro e faça a limpeza dele. 

 

Quanto às cartelas de Rodízio, o jogo tem as seguintes dicas ou ações: 

 

 Mostre o local de aplicação abaixo no boneco: abdome (barriga). 

 Mostre o local de aplicação abaixo no boneco: coxa direita (frente e lateral externa). 

 Mostre o local de aplicação abaixo no boneco: coxa esquerda (frente e lateral externa). 
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 Mostre o local de aplicação abaixo no boneco: braço direito (parte posterior). 

 Mostre o local de aplicação abaixo no boneco: braço esquerdo (parte posterior). 

 Mostre o local de aplicação abaixo no boneco: glúteo (parte superior e externa das 

nádegas). 

 Se você não fizer o rodízio correto, podem formar caroços (lipodistrofia) na pele. A 

insulina quando aplicada nesses caroços pode não funcionar. 

 

Quanto às cartelas de Atividade física, o jogo traz as seguintes dicas ou ações: 

 

 Fazer atividade física melhora o controle da glicemia. 

 Cuidado com a hipoglicemia antes, durante e depois da atividade física. Monitore a 

sua glicemia. 

 Se você estiver com hiperglicemia e cetose, o exercício físico é contra-indicado. 

 Faça 3 polichinelos. 

 Faça 2 polichinelos. 

 Pule 2 vezes a corda. 

 Pule 4 vezes a corda. 

 

Quanto às cartelas de Glicosímetro, o jogo apresenta as seguintes dicas ou ações: 

 

 Troque a bateria do seu glicosímetro, sempre que necessário. 

 Limpe o seu glicosímetro. Utilize o glicosímetro e mostre como deve ser a limpeza. 

 Ajuste a data e hora no glicosímetro. Principalmente ao trocar a bateria. 

 Troque o chip ao abrir nova caixa de fitas. 

 Higienize as mãos e seque-as bem antes de verificar a glicemia. 

 A gota de sangue deve preencher todo o espaço indicado na fita. 

 

Quanto às cartelas de Alimentação, o jogo traz as seguintes dicas ou ações: 

 

 Faça alimentação saudável e balanceada. 

 Se alimente de 3/3h para não ter hipoglicemia. 

 Utilize a contagem de carboidrato para aplicação de insulina. Isso torna a alimentação 

mais flexível. 
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 Utilize a tabela de carboidratos e verifique quantos carboidratos tem 1 colher de sopa 

de Arroz? 

 Utilize a tabela de carboidratos e verifique quantos carboidratos tem 1 colher de sopa 

de feijão. 

 Utilize a tabela de carboidratos e verifique quantos carboidratos tem 1 pão francês. 

 Utilize a tabela de carboidratos e verifique quantos carboidratos tem 1 copo duplo 

cheio de leite de vaca desnatado. 

 Utilize a tabela de carboidratos e verifique quantos carboidratos tem 1 colher de sopa 

de chocolate em pó. 

 Utilize a tabela de carboidratos e verifique quantos carboidratos tem 1 maçã com casca 

média. 

 

Quanto às cartelas de Insulina, o jogo tem as seguintes dicas ou ações: 

 

 Na Diabetes tipo I, o pâncreas não produz insulina. Por isso, é necessário aplicar 

insulina. 

 A insulina glargina (Lantus) tem ação de 24h. E a insulina ultrarrápida tem ação de 3-

4h. 

 Uma pessoa com diabetes tipo 1 tem que aplicar insulinas: uma para ter ação ao longo 

do dia e outra para ter ação nas refeições. 

 Conserve a insulina fechada na parte inferior da geladeira! 

 Se você faz uso da insulina NPH, uma insulina leitosa, é necessário que o frasco da 

insulina seja cuidadosamente rolado e/ou inclinado por 20 vezes.  

 No preparo da insulina regular ou NPH com seringa, primeiro aspire ar até a 

quantidade de insulina prescrita. Depois injete o ar no frasco de insulina. E só após 

isso, aspire à quantidade de insulina prescrita. 

 

Quanto às cartelas de Caneta, o jogo traz as seguintes dicas ou ações: 

 

 Mostre na caneta 1UI. 

 Mostre na caneta 2UI. 

 Mostre na caneta 3UI. 

 Mostre na caneta 4UI. 
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 Mostre na caneta 5UI. 

 Mostre na caneta 6UI. 

 Mostre na caneta 7UI. 

 Mostre na caneta 8UI. 

 Mostre na caneta 9UI. 

 Mostre na caneta 10UI. 

 Mostre na caneta 11UI. 

 Mostre na caneta 12UI. 

 Mostre na caneta 13UI. 

 Mostre na caneta 14UI. 

 Mostre na caneta 15UI. 

 Não deixe bolhas no refil de insulina. 

 Sempre faça o teste da gotinha ao trocar o refil de insulina. 

 Caso a caneta quebre, não deixe de fazer a insulina. Utilize a seringa! 

 Não deixe a agulha conectada a caneta após aplicação da insulina. 

 O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde preconizam a reutilização por até 4 

vezes da agulha. 

 

Quanto às cartelas de Seringa, o jogo apresenta as seguintes dicas ou ações: 

 

 Mostre na seringa 1UI. 

 Mostre na seringa 2UI. 

 Mostre na seringa 3UI. 

 Mostre na seringa 4UI. 

 Mostre na seringa 5UI. 

 Mostre na seringa 6UI. 

 Mostre na seringa 7UI. 

 Mostre na seringa 8UI. 

 Mostre na seringa 9UI. 

 Mostre na seringa 10UI. 

 Mostre na seringa 11UI. 

 Mostre na seringa 12UI. 
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 Mostre na seringa 13UI. 

 Mostre na seringa 14UI. 

 Mostre na seringa 15UI. 

 Quando for aplicar insulina com seringa, faça prega e inclinação! 

 O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde preconizam a reutilização por até 4 

vezes da seringa. 

 Cuidado para não contaminar a agulha da seringa, como: encostando a objetos. 

8.2.7 Como jogar 

 

Para jogar, é necessário abrir o tabuleiro em uma área plana. Logo após, cada jogador 

escolhe o peão de sua preferência e coloca-o na casa INÍCIO. 

Deve-se escolher um o moderador com conhecimentos sobre diabetes. O moderador 

deve separar as cartelas conforme o tipo. Além disso, quanto às cartelas Desafio, deve sondar 

os conhecimentos matemáticos e de contagem de carboidratos de cada jogador para separar as 

cartelas que ficarão no jogo, de acordo com o nível. O moderador também auxiliará na 

verificação das respostas dadas pelos participantes. 

As cartelas devem ser embaralhadas e separadas dentro das caixas organizadoras. 

Antes de iniciar o jogo os jogadores lançam os dados para saber quem será o primeiro 

a jogar. Aquele que tirar o maior número começa jogando e o próximo será sempre aquele que 

estiver a sua esquerda. 

Para iniciar o jogo, o jogador lança os dados e soma o resultado dos números. Esse 

valor será o número de casas andadas pelo peão no tabuleiro.  

Ao longo do tabuleiro há 10 diferentes tipos de casa: 

 Nas casas brancas não precisa de nenhuma ação do jogador.  

 Nas casas de Sorte ou Revés, dependendo da carta que tirar, o jogador irá 

avançar, voltar ou ficar uma rodada sem jogar. 

 Nas casas de Desafio, ao responder corretamente, o jogador jogará novamente 

os dados, caso erre, volta para a posição inicial da rodada. 

 Nas casas com as demais imagens o jogador irá tirar a cartela de acordo com a 

imagem da casa que parou. Nesse caso, se a cartela tiver uma dica o jogador já 

garante a permanência na casa, já se houver um comando é preciso que o 
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jogador realize o comando para permanecer na casa, caso erre voltará para a 

casa de origem da rodada. 

 Nas casas de rodízio, quando o jogador sortear uma cartela que necessite 

mostrar um local de aplicação, o mesmo deverá utilizar o adesivo de X para 

demonstrar o local indicado no boneco do jogo. 

Vence o “DOCE BATALHA” o jogador que primeiro chegar a casa “FIM” no 

tabuleiro.  

 

8.3 Aplicação do jogo a uma criança diabética 

 

Participou da aplicação do jogo a criança A.C.A.V., 11 anos, diagnosticada com 

diabetes em maio de 2014, acompanhada pela avó, a qual é responsável pela criança. 

8.3.1 Primeira parte da entrevista - Perfil do jogador e Conhecimento prévio 

 

Antes da aplicação do jogo foi realizada a primeira parte da entrevista sobre perfil do 

jogador e conhecimento prévio. 

A.C.A.V. tem 11 anos de idade, do sexo feminino, cursando o 6º ano do Ensino 

Fundamental II. Refere gostar muito de jogos de tabuleiro. 

Quanto aos conhecimentos prévios de diabetes e cuidados, a participante respondeu 

que: “Sei algumas coisas sobre diabetes. Alimentar bem, fazer exercício físico, beber muita 

água, aplicar insulina, verificar glicemia para ver se está alta ou baixa, e muitas coisas que eu 

não estou lembrando”. 

No que se refere ao local em que obteve as informações, A.C.A.V. menciona ter sido 

no serviço de saúde, ambulatório do HCB, em uma consulta individual com a enfermeira 

responsável. A participante refere que foi uma abordagem mais dialógica: “eu participei da 

explicação, ela me colocou para praticar na caneta, me perguntou algumas coisas e mostrou 

tudo”. Os assuntos abordados na consulta foram: “Lavar a mão antes de verificar a glicemia; 

explicou que tinha que fazer prega para aplicar insulina com caneta e seringa; antes de usar a 

caneta tem que verificar se está funcionando (teste da gotinha); não lembro mais”. 



66 

 

8.3.2 Aplicação do jogo 

Logo após a primeira parte da entrevista, foi iniciada a aplicação do jogo. 

Primeiramente, foi lido o manual de instrução que contém: componentes do jogo (materiais), 

objetivo pedagógico, objetivo do jogo, preparação com apresentação das cartelas, como jogar 

e vencedor.  

Foi sondado o conhecimento matemático da criança, por meio a qual evidenciou saber 

as operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Foram realizadas algumas 

perguntas como: você faz aplicação de insulina conforme contagem de carboidratos? Se sim, 

sabe realizar as operações de adição, multiplicação e divisão para verificar quantidade de 

insulina que vai utilizar? A. C. A. V. respondeu sim as duas perguntas, então, todas as cartas 

de Desafio foram deixadas no jogo. 

Depois de esclarecidas as regras, ao ler o manual de instrução com a criança, foi 

iniciada a aplicação do jogo, que aconteceu com dois jogadores, A.C.A.V. e a pesquisadora, e 

como moderador do jogo havia uma terceira pessoa F.A.D, que tem conhecimento de 

diabetes. O jogo teve duração de 23 minutos, sendo A.C.A.V.  a vencedora. 

 

  
Figura 8 - Aplicação do jogo DOCE BATALHA a uma criança diabética, 11 anos. 

8.3.3 Segunda parte da entrevista – Emoção e atitude durante o jogo, Táticas do jogo 

e Reflexões 

Logo após, foi realizada a segunda parte da entrevista sobre Emoção e atitude durante 

o jogo, Táticas do jogo e Reflexões. 

A participante referiu ter gostado do jogo: “me senti motivada a responder e saber 

mais sobre diabetes”. Mostrou-se satisfeita com as cartas e dicas que conseguiu no jogo: 

“Gostei”.  
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No que se refere às táticas do jogo, a participante referiu ter entendido todas as regras: 

“Eu entendi as regras: tem que escolher o peão, jogar os dados, quem tirar o número maior 

começa, e depois joga os dados pra saber quantas casas vai andar; se cair numa casinha branca 

não faz nada, mas se cair na casinha com alguma figura tem que pegar a cartela, que vai ter ou 

uma dica ou uma ação, ou pode ser sorte ou revés, que a gente pode ir pra frente ou pra trás ou 

permanecer sem jogar uma rodada”. 

No que se refere ao entendimento das cartelas, dicas e ações, a participante considerou 

de fácil entendimento: “eu entendi tudo”. Quanto à disposição do tabuleiro, cores e figuras, a 

participante referiu: “gostei de tudo, das cores e do nome [...], deveria ser maior, e ter menos 

casinhas brancas”. 

No que se refere às reflexões após o jogo, a participante evidenciou: “gostei mais de 

ficar numa casa para responder do que ficar numa casa branca”. E ainda, “a pessoa que vai 

jogar vai aprender diabetes”. Além disso, como sugestão referiu: “Tem que ter mais casas 

com desafios, sorte ou revés, rodízio e insulina” e “podia ser um dado só pra o jogo não 

terminar rápido”. 

 

8.3.4 Visão da pesquisadora 

 

O jogo teve uma boa aceitação da participante, que se mostrou motivada a responder e 

aprender sobre o diabetes.   

Foi possível verificar que o uso de dois dados tornou o jogo mais rápido, e levou a 

participante a sortear números grandes e pular várias casas, que possuíam ações e dicas 

importantes. Outro fator verificado foi a grande quantidade de casas brancas, o que deixou a 

participante ociosa por algumas rodadas. 

Além disso, algumas cartelas precisam de ajustes quanto à linguagem para facilitar o 

entendimento. 

Também foi evidenciado que as ações das cartelas de Atividade física como “Pule 2 

vezes a corda” ou “Faça 2 polichinelos”, pediam ações curtas. A participante da pesquisa ao 

tirar a carta “Pule 2 vezes a corda”, fez mais que 2 pulos, e referiu que na carta poderia ter um 

número maior de pulos. 

Evidenciou-se a necessidade de um bloco de papel para a realização de operações de 

adição, subtração, multiplicação e divisão necessárias para responder as cartas Desafio. 

Há também necessidade de aumentar o número de cartelas das seguintes categorias: 

alimentação, insulina, glicosímetro, rodízio, e atividade física. 
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8.4 Apresentação do jogo na disciplina Introdução à classe hospitalar 

 

Como trabalho final da disciplina, a professora propôs a realização de um jogo 

educativo para ser utilizado em ambiente hospitalar. Em acordo com a professora da 

disciplina, apresentei o jogo DOCE BATALHA.  

A apresentação do trabalho ocorreu na classe hospitalar da pediatria do HUB. O jogo 

foi avaliado por duas alunas, a professora e duas pedagogas da classe hospitalar do HUB, 

quanto ao nome, objetivos, quantidade de peças e material usado para construção das peças, e 

público-alvo. 

O jogo DOCE BATALHA foi muito bem avaliado, por trabalhar de forma lúdica e 

atrativa um tema de relevância. Além disso, contem peças com materiais higienizáveis e 

linguagem adequada para o público-alvo. 

 

8.5 Ajustes do jogo após aplicação 

 

Após a análise do jogo, algumas modificações foram realizadas como: 

Quanto aos componentes do jogo, houve o aumento das cartelas de 116 para 131 

cartelas, foi retirado um dado e acrescentado 1 caixa de fitas para glicosímetro com chip, e um 

bloco de papel para rascunhos e lápis, no qual o jogador fará os cálculos dos desafios. 

No que se refere ao tabuleiro, observam-se mudanças importantes como o aumento de 

2 casas Desafio, 5 casas Sorte X Revés, 3 casas Caneta, 3 casas Seringa, 1 casa Rodízio, 1 

casa Glicosímetro, 1 casa Insulina, 1 casa Atividade física, como especificado na figura a 

seguir. 
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Figura 9 - Novo Tabuleiro do jogo DOCE BATALHA. 

E foram acrescentadas as cartelas abaixo: 

 

Quanto às cartelas de Rodízio, foram acrescentadas mais 3 ações (já existentes): 

 Mostre o local de aplicação abaixo no boneco: abdome (barriga). 

 Mostre o local de aplicação abaixo no boneco: abdome (barriga). 

 Mostre o local de aplicação abaixo no boneco: glúteo (parte superior e externa das 

nádegas). 

Quanto às cartelas de Atividade física, foram acrescentadas 3 Ações: 

 Faça 10 polichinelos. 

 Pule 10 vezes a corda. 

 Pule 15 vezes a corda. 

 

Quanto às cartelas de Glicosímetro, foram acrescentadas 2 Ações e 2 Dicas: 

 

 Confira se o número do chip do glicosímetro do jogo está de acordo com o número da 

caixa de fitas. 

 Configure a data e a hora no glicosímetro do jogo. 
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 Para acessar a memória do glicosímetro e verificar a última glicemia, basta pressionar 

o botão M brevemente. 

 Se o valor da sua glicemia estiver acima de 600mg/dL será visualizado no 

glicosímetro o símbolo Hi em vez do resultado. 

Quanto às cartelas de Alimentação, foi acrescentada mais uma ação: 

 Verifique na tabela de carboidrato, quantos carboidratos tem 1 pão de queijo médio. 

 

Quanto às cartelas de Insulina, foram acrescentadas 4 dicas: 

 

 Guarde a insulina na geladeira fora da caixa de isopor. 

 Armazene a insulina em uso em temperatura ambiente por no máximo 30 dias. 

 A insulina fechada/lacrada necessita ser armazenada em geladeira e a data de validade 

a ser considerada é a impressa na embalagem. 

 A insulina ajuda a glicose a entrar nas células do corpo. 

 

Quanto ao modo de jogar, não foram realizadas mudanças. 

No que se refere ao vencedor, faz-se necessário lançar o dado e retirar o número exato 

de casas faltantes para chegar até o FIM. Caso tire número maior, o jogador deverá andar até 

o FIM e retornar o número de casas excedentes. 
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9 CONSIDERAÇÕES 

  

A ação educativa é importante em todo o ciclo da vida, para as diversas demandas de 

cada fase, como também para o enfrentamento das doenças crônicas, como o Diabetes 

mellitus. 

É importante entender que a educação em saúde deve ir além do enfoque preventivo e 

de transmissão de conhecimento, e remeter a uma educação dialógica e problematizadora, 

pela adoção de formas novas e criativas de educação. 

O DOCE BATALHA evidencia-se como ferramenta para uma educação dialógica por 

promover participação e interação entre os sujeitos, e construção e exploração do 

conhecimento, além de ser uma atividade lúdica motivadora.  

No DOCE BATALHA foram explorados alguns elementos do jogo como: regras, a 

incerteza do resultado, contextualização no tempo e no espaço, e uma base simbólica. 

O uso do jogo demonstrou influenciar positivamente na construção de conhecimentos 

e promoção do autocuidado, conforme afirmado pela criança do estudo. Uma das limitações 

do estudo foi a aplicação do jogo apenas a uma criança diabética, o que não permitiu uma 

avaliação fidedigna.  

Na aplicação do jogo foi possível identificar aspectos que necessitavam de 

modificação como a disposição das casas no tabuleiro, o uso de apenas um dado, o aumento 

de cartelas de algumas categorias, entre outras, e estas alterações foram feitas para uma nova 

aplicação. Outro tópico a ser ampliado refere-se aos conteúdos matemáticos fundamentais 

para a promoção do autocuidado que o jogo propõe. 

O jogo ainda permanece em construção, sendo o próximo passo a realização de um 

processo de validação. Espera-se validar o jogo educativo num universo maior que possa 

avaliar a sua aplicabilidade no propósito de oferecer à criança com diabetes as informações 

úteis sobre a referida enfermidade, no sentido de tomar consciência a respeito dos cuidados 

necessários para mantê-la no controle. 
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10 PROJETO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

 

O curso de pedagogia permite várias possibilidades de atuação, seja na sala de aula ou 

em um espaço não escolar.  

Após a conclusão da graduação em Pedagogia pretendo continuar contribuindo com 

meus conhecimentos pedagógicos para o Centro de Educação Fonte do Saber (CEFS), escola 

em que minha mãe é diretora, de forma a possibilitar uma educação dialógica e 

problematizadora.  

Como sou Enfermeira da Secretaria de Estado do Distrito Federal, pretendo continuar 

minha atuação na educação em saúde de pacientes diabéticos pediátricos, elaborando 

atividades educativas que busquem a construção de conhecimentos e a autonomia dos sujeitos 

para o enfrentamento da doença. 

E após a conclusão do curso de Pedagogia quero engajar-me no Mestrado e aprofundar 

a temática que foi apresentada neste trabalho de conclusão de curso, abordando a necessidade 

do uso do lúdico e de tecnologias educativas para a saúde, como a construção de jogos. 
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12 ANEXOS 

12.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O(a) Senhor(a) está sendo convidada a participar da pesquisa: Jogo Doce Batalha: 

estratégia lúdico-educativa na aprendizagem sobre Diabetes mellitus tipo I. 

O objetivo geral é relatar a experiência de criação e aplicação de um jogo de 

tabuleiro para crianças com Diabetes mellitus tipo I enquanto ferramenta de educação em 

saúde para estabelecimento do tratamento; e os objetivos específicos são construir um jogo de 

tabuleiro e proporcionar, por meio do jogo, aprendizagem de cuidados importantes no 

tratamento do Diabetes mellitus tipo I. 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo 

através da omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a). 

A sua participação será feita por meio do uso do jogo educativo construído na pesquisa 

e por meio de uma entrevista com duas etapas: a primeira antes do jogo e a segunda etapa 

após o jogo, com uma duração de 1h30min aproximadamente. Informamos que a Senhor (a) 

pode desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para a 

senhor(a) no seu entendimento. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados no Trabalho de Conclusão do Curso de 

Graduação em Enfermagem e para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Os dados e 

materiais utilizados na pesquisa ficarão sobre a guarda das pesquisadoras. 

Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A participação é voluntária e a recusa em participar não irá 

acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

Em caso de dúvidas em relação à pesquisa, por favor, entre em contato com a 

pesquisadora Thais Ribeiro de Carvalho, telefone: (61) 3336-5276. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a pesquisadora responsável 

e a outra com o sujeito da pesquisa. 

Brasília, ___ de __________de _________ 

 

_______________________________________ 

Assinatura da criança/ participante 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

 

_______________________________________ 

Pesquisadora Responsável 
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12.2 Entrevista 

 

1ª PARTE 

1. Perfil do jogador 

1.1 Idade 

1.2 Sexo 

1.3 Escolaridade 

1.4 Você gosta de jogos de tabuleiro?  

   

2. Conhecimento prévio 

2.1 Você tem algum conhecimento prévio de diabetes/cuidados? Quais? 

2.2 Onde você obteve essas informações? 

2.3 Se você recebeu informações no serviço de saúde, em que situação essas 

informações foram transmitidas? Palestra, em consulta individual, em um grupo? 

Quais foram os assuntos abordados? 

2.4 Como foram abordados os assuntos? Tradicional (passaram as informações 

apenas, sem sua participação) ou Dialógica (você participou ativamente e foram 

utilizadas formas criativas)? 

 

2ª PARTE 

3. Emoção e atitude durante o jogo 

3.1 Você se sentiu motivada a jogar e saber mais de diabetes? 

3.2 O que achou das ações (tarefas realizadas) e dicas do jogo? 

 

4. Táticas do jogo 

4.1 Você conseguiu entender as regras? 

4.2 O que achou das cartelas? São de fácil entendimento? 

4.3 O que achou do tabuleiro? O que achou das cores e a disposição das figuras? 

Conseguiu compreender o tabuleiro? 

 

5. Reflexões após o jogo 

5.1 O que achou do jogo? Considera uma alternativa para o ensino dos cuidados de 

diabetes? 

5.2 Você teria alguma sugestão para melhoria do jogo?  
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12.3 Manual de Instrução do DOCE BATALHA 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÃO 

 

1. O JOGO  

 

O DOCE BATALHA é um jogo pedagógico que aborda assuntos relacionados ao 

diabetes. A dinâmica da proposta consiste em um jogo de tabuleiro interativo com perguntas e 

tarefas a serem realizadas pelos participantes sobre os assuntos relacionados ao Diabetes. Os 

jogadores serão estimulados a demonstrarem os seus conhecimentos sobre controle, 

tratamento, alimentação, cuidados referentes ao diabetes, conforme as regras descritas a 

seguir. 

 

2. COMPONENTES 

 

 131 Cartelas 

 5 Peões  

 1 Dado 

 1 Tabuleiro 

 1 Corda 

 1 Boneco 

 1 Seringa sem agulha 

 1 Glicosímetro 

 1 Caixa de fitas para glicosímetro com chip. 

 1 Caneta de insulina sem agulha 

 1 Tabela de carboidrato  

 100 adesivos em formato de X 

 1 Bloco de papel para rascunhos 

 1 Lápis  

 9 Caixas organizadoras para as cartelas 

 1 Caixa organizadora para os demais materiais 
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3. OBJETIVO DO JOGO 

 

Aprimorar os conhecimentos sobre diabetes ao percorrer todo o caminho traçado no 

tabuleiro. O ganhador do jogo será aquele que primeiro percorrer o caminho e alcançar o 

espaço delimitado como FIM. 

 

4. PÚBLICO-ALVO 

 

O jogo é indicado, inicialmente, a crianças partir dos 8 anos de idade, que sejam 

diabéticas ou que conheçam alguém com diabetes. 

 

5. QUANTIDADE DE PARTICIPANTES 

 

O “DOCE BATALHA” pode ser jogado com o número mínimo de 2 e no máximo 5 

jogadores. 

 

6. PREPARAÇÃO 

 

Sugerimos que os jogadores leiam com atenção essa classificação, para facilitar no 

andamento do jogo. As 131 cartelas são distribuídas em 9 categorias, descritas no quadro a 

seguir. 

IMAGEM CATEGORIAS COMO DEVEM SER ENTENDIDAS 

 

 

 

 

 

DESAFIO 

16 cartela 

Perguntas feitas para desafiar o 

participante.  

As cartelas estão categorizadas em 

níveis básico, I, II ou III. 

O nível básico refere a perguntas sobre 

conhecimentos gerais de diabetes. 

O nível I refere às perguntas que 

necessitam de conhecimentos prévios de 

adição e aplicação de insulina por 

contagem de carboidratos. 

O nível II refere às perguntas que 

necessitam de conhecimentos prévios de 

adição e multiplicação, e aplicação de 

insulina por de contagem de 

carboidratos. 

O nível III refere às perguntas que 

necessitam de conhecimento prévio de 

adição, multiplicação e divisão, e 

aplicação de insulina por contagem de 

carboidratos. 

O moderador antes de iniciar o jogo 

sondará os conhecimentos matemáticos 

e de contagem de carboidrato dos 

participantes para separar as cartas que 

estarão no jogo. Os jogadores poderão 

? 
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utilizar a tabela de carboidrato do jogo. 

Se acertar o desafio poderá jogar 

novamente os dados na mesma rodada. 
 

S O R T E 

R E V É S 

S O R T E 

R E V É S 

S O R T E 

R E V É S 

SORTE X REVÉS 

27 cartelas 

Apresenta situações comuns do dia-a-

dia. Se a história é positiva o 

participante avança, se é negativa o 

jogador volta ou fica uma rodada sem 

jogar. 

 

RODÍZIO 

10 cartelas 

Traz 9 ações a serem feitas mostrando 

locais de aplicação de insulina em um 

boneco e 1 dica sobre o tema. 

 

ATIVIDADE FÍSICA 

10 cartelas 

Contém 7 ações de atividade física para 

serem realizadas e 3 dicas sobre o tema. 

 

GLICOSÍMETRO 

10 cartelas 

Apresenta 3 ação para serem realizadas 

pelo participante e 7 dicas sobre o 

equipamento glicosímetro.  

 

ALIMENTAÇÃO 

10 cartelas 

Traz 7 ações atividades para serem feitas 

pelo participante e mais 3 dicas sobre o 

tema. 

 

 

ROZÍDIO 

 

 

Atividade 

Física 

 

 

Glicosímetro 

 

 
Alimentação 
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INSULINA 

10 cartelas 

Apresenta 10 dicas sobre a insulina e sua 

aplicação.  

 

CANETA 

20 cartelas 

São 15 ações para realizarem com o uso 

da caneta e mais 5 dicas sobre o tema. 

 

SERINGA 

18 cartelas 

São 15 ações para realizarem com o uso 

da seringa e mais 3 dicas sobre o tema.  

 

 Abrir o tabuleiro em uma área plana. 

 Cada jogador escolhe o peão de sua preferência e o coloca na casa INÍCIO. 

 Colocar as cartas embaralhadas e separadas dentro das caixas e posicioná-las. 

 

7. COMO JOGAR 

 

 Escolha um moderador que tenha conhecimento de diabetes. O moderador deve 

separar as cartelas conforme o tipo. Além disso, quanto às cartelas Desafio, deve 

sondar os conhecimentos matemáticos de cada jogador para separar as cartelas que 

ficarão no jogo, de acordo com o nível. O moderador também auxiliará na verificação 

das respostas dadas pelos participantes. 

 Antes de iniciar o jogo, os jogadores lançam os dados para saber quem será o primeiro 

a jogar. Aquele que tirar o maior número começa jogando e o próximo será sempre 

aquele que estiver a sua esquerda. 

 Para iniciar o jogo, o jogador lança os dados e soma o resultado dos números. Esse 

valor será o número de casas andadas pelo peão no tabuleiro.  

 Ao longo do tabuleiro há 10 diferentes tipos de casa: 

a. Nas casas brancas não precisa de nenhuma ação do jogador.  

 

Insulina 

 

 

Caneta 

 

 
Seringa 
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b. Nas casas de Sorte ou Revés, dependendo da carta que tirar, o jogador irá 

avançar, voltar ou ficar uma rodada sem jogar. 

c. Nas casas de Desafio, ao responder corretamente, o jogador jogará novamente 

os dados, caso erre, volta para a posição inicial da rodada. 

d. Nas casas com as demais imagens o jogador irá tirar a cartela de acordo com a 

imagem da casa que parou. Nesse caso, se a cartela tiver uma dica o jogador já 

garante a permanência na casa, já se houver um comando é preciso que o 

jogador realize o comando para permanecer na casa, caso erre voltará para a 

casa de origem da rodada. 

e. Nas casas de rodízio, quando o jogador sortear uma cartela que necessite 

mostrar um local de aplicação, o mesmo deverá utilizar o adesivo de X para 

demonstrar o local indicado no boneco do jogo. 

 

8. VENCEDOR 

 

Vence o DOCE BATALHA o jogador que primeiro chegar à casa FIM no tabuleiro. 

Portanto, é necessário lançar o dado e retirar o número exato de casas faltantes para chegar até 

o FIM. Caso tire número maior, o jogador deverá andar até o FIM e retornar o número de 

casas excedentes. 

 


