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APRESENTAÇÃO
Motivada em aperfeiçoar sempre, desde a graduação me interesso pela temática do
ensino no curso superior para a enfermagem. Ainda recém-chegada à universidade, iniciando
meus tão sonhados estudos na Universidade de São Paulo, deparei-me com a novidade do
aprender a aprender, da autonomia que eu não imaginava poder ter e com os desafios da
aprendizagem. A reforma curricular de 2005 da EERP-USP em consonância com as Diretrizes
Curriculares aprovadas pelo Ministério da Educação e recomendadas pelo Ministério da Saúde
introduz um novo Projeto Pedagógico baseado no currículo por competência e integrado, na
articulação da formação com o trabalho e na educação crítico-reflexiva, denotando a
necessidade de transformações no ensino de enfermagem. E desde então decidi que estava na
melhoria dos processos de aprendizagem, por meio dos métodos ativos e da pedagogia
libertadora e significativa, centrada no estudante e aberta para as inovações, o meu desejo de
contribuição.
Apropriando-me continuamente das teorias de aprendizagem e seu impacto sobre a
prática docente, tenho estudado as possibilidades de implantação de estratégias e recursos, no
contexto dos métodos ativos. Dedico minhas pesquisas à inovação tecnológica como meio para
servir a uma finalidade maior: oferecer experiências de aprendizagem focadas nas necessidades
do aprendiz e nas competências requeridas para a formação do enfermeiro. Porém, apesar de
conectada às novidades e tecnologias, tenho utilizado com igual engajamento estratégias já
amplamente utilizadas no campo do ensino em enfermagem, as quais fizeram parte de minha
formação e que são apontadas na literatura como eficazes.
Minhas pesquisas têm se preocupado justamente com o “como” potencializar as
experiências dos estudantes de enfermagem em processo de formação inicial, em especial
lançando mão de tecnologias que têm feito parte da vida da nossa sociedade nos últimos anos.
Mais do que desenvolver tecnologias, é preciso avaliar o impacto que elas geram na
aprendizagem cognitiva, procedimental e atitudinal, avaliar a satisfação e motivação dos
estudantes em utilizá-las e compreender sob a ótica do professor estas ferramentas de ensino.
Dentre minhas experiências profissionais, tive a excelente oportunidade de
trabalhar no Hospital de Câncer de Barretos, onde aprimorei minhas habilidades em pesquisa;
no SENAC de Araçatuba e mais recentemente na Universidade de Araraquara onde pude iniciar
meus passos na docência. O enriquecimento de minha bagagem, cuja formação primeira se deu
durante a iniciação científica e o programa de aperfeiçoamento de ensino (PAE), têm me guiado

para a produção de materiais e reflexões cada vez mais articuladas com os interesses nacionais
e de estudiosos da área, por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais, da demanda do sistema
único de saúde e das necessidades de aprendizagem dos estudantes.
Em se tratando das demandas do sistema, tenho junto de minha orientadora e
colegas de pesquisa dedicado esforços para a enfermagem neonatal com foco na prematuridade,
recentemente identificada como a principal causa de mortalidade infantil e neonatal no mundo.
Preocupando-nos com estes pequenos e suas famílias, buscamos aprimorar as práticas de saúde
direcionadas à esta população marcadamente frágil.
É na busca da excelência em saúde no Brasil que pautamos nossas pesquisas e
organizamos a prática docente, e é neste ínterim que moram nossos desafios.
Pretendo contribuir com a formação do enfermeiro crítico, comprometido com os
problemas sociais e preocupado em aprimorar seus conhecimentos sempre, tomando sua
formação como inacabada e inacabável, porque o ser humano deve aprender todos os dias algo
novo. Os enfermeiros devem desenvolver e praticar o pensamento crítico e raciocínio clínico
de modo que façam a diferença na assistência em saúde e na vida de cada cliente, que estejam
alinhados com as políticas de saúde e prática baseada em evidências, mas também indo além
de modo a contribuir para a formação destas evidências. É esperado que sejam ativos, que
construam, que questionem e reconstruam.
Desejo contribuir para o fortalecimento do enfermeiro na sociedade, alvo que só
será alcançado com parcerias fortes, trabalhos de grande impacto e também esforços diários em
cada relacionamento e iniciativa. Tive uma experiência recente durante o doutorado sanduíche
no Canadá muito importante que, em meio à pluralidade de vivências, participei de reuniões de
enfermeiros e categorias relacionadas para articulação política dos interesses da profissão em
parceria com a universidade e, além, advogando pelos usuários do sistema de saúde.
É nesta linha de objetivos e sonhos que inicio meu papel na academia, buscando o
engajamento dos atores do processo de ensino-aprendizagem e procurando respostas para
minhas perguntas e novas perguntas para minhas respostas. Grata pelas oportunidades que me
foram concedidas nesta renomada universidade e pelos professores que fizeram e fazem parte
da minha história, tento oferecer uma devolutiva à sociedade que permitiu minha formação
neste espaço.
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RESUMO
AREDES, N.D.A. Tecnologia e educação em enfermagem: um experimento à luz
da jogabilidade, da autonomia do estudante e dos estilos de aprendizagem. 2016. 198p. Tese
(Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto, 2016.
Palavras-chave: Tecnologia educacional; Enfermagem neonatal; Educação em
enfermagem; Prematuro; Simulação.
INTRODUÇÃO: Pautados na importância da qualificação profissional de
enfermeiros na avaliação e cuidado ao prematuro a partir da análise de óbitos infantis no mundo,
desenvolvemos um serious game enquanto ferramenta tecnológica educacional para facilitar a
aprendizagem em enfermagem neonatal. O serious game e-Baby é uma ferramenta digital cujo
objetivo é oferecer ao estudante a possibilidade de realizar a avaliação clínica e o cuidado ao
prematuro em simulação virtual, antes de lidar com o bebê real no cenário de prática, podendo
errar e refletir até compreender e aprimorar suas habilidades em um ambiente seguro. Ainda,
as tecnologias devem ser vinculadas ao contexto e objetivos educacionais, respeitando e
compreendendo os diferentes estilos de aprendizagem. OBJETIVO: Avaliar o impacto do
serious game e-Baby: integridade da pele na aprendizagem cognitiva de estudantes de
enfermagem, considerando os estilos de aprendizagem. MÉTODO: Trata-se de pesquisa
metodológica quanto ao desenvolvimento da tecnologia e possui delineamento experimental e
randomizado, com coparticipação de outras universidades brasileiras, para a avaliação do
impacto na aprendizagem. Foi oferecido um curso extracurricular semipresencial aos
participantes e, mediante aceite voluntário e seguindo os preceitos éticos em pesquisa, estes
foram submetidos a avaliações de pré e pós-teste, caracterização, estilos de aprendizagem,
avaliação do serious game e do curso. Foram divididos em dois grupos: controle e experimental,
aleatoriamente. O tema do curso foi a avaliação clínica do prematuro quanto à necessidade de
integridade da pele em alinhamento com o serious game desenvolvido. A análise estatística foi
paramétrica, t de Student, considerando distribuição normal, utilizando também os testes QuiQuadrado e exato de Fisher em determinadas variáveis. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O
serious game e-Baby: integridade da pele é uma tecnologia inovadora, validada por experts nas
heurísticas de usabilidade em interface, elementos educacionais, conteúdo, jogabilidade e
multimídia. Foi considerado relevante para auxiliar a aprendizagem de estudantes de
enfermagem por refletir a prática clínica do enfermeiro no tema, segundo avaliação de
enfermeiros em neonatologia. Teve avaliação geral muito satisfatória pelos estudantes,

independentemente de seus estilos de aprendizagem, indicando que apesar das especificidades
e preferências, consiste em uma tecnologia versátil para uso na educação em enfermagem. O
estudo corrobora a literatura indicando as preferências dos estudantes para a inovação
tecnológica e adesão de dispositivos e ferramentas, já inseridas e populares no contexto de nossa
sociedade.

As estratégias de ensino preferidas pela amostra demonstram interesse pela

resolução de problemas, pelo papel ativo e por tarefas claramente vinculadas à prática do
enfermeiro, reforçando o potencial sucesso da mudança de paradigma no ensino superior
partindo do modelo tradicional para a adoção de novas teorias que valorizam o estudante como
centro de sua própria aprendizagem. Não representou impacto significativo na aprendizagem
cognitiva entre os grupos do estudo, apesar de ter refletido em melhores escores analisados em
média aritmética para o grupo experimental. CONCLUSÃO: Apesar de o serious game eBaby não ter representado impacto estatisticamente significativo na aprendizagem cognitiva
dos estudantes de enfermagem, foi muito bem aceito pela amostra independentemente dos
estilos de aprendizagem de cada participante. As principais características atribuídas a ele são:
didático, interessante, estimulante para acesso de outras ferramentas semelhantes no curso,
educativo ao oferecer feedback imediato e auxiliar a aprendizagem na percepção dos
participantes.

*Descritores de acordo com a terminologia DeCS/MeSH em Ciências da Saúde Bireme

RESUMEN
AREDES, N.D.A. Tecnología y educación en enfermería: un experimento a la luz
de la jugabilidad, la autonomía de los estudiantes y los estilos de aprendizaje. 2016. 198p. Tese
(Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto, 2016.
Palabras-clave: Tecnología educacional; Enfermería neonatal; Educación en
enfermería; Prematuro; Simulación.
INTRODUCCIÓN: Guiados por la importancia de la formación profesional de los
enfermeros en la evaluación y el cuidado del prematuro, teniendo en cuenta los análisis de la
mortalidad infantil en el mundo, desarrolló un serious game como una herramienta de
tecnología educativa para facilitar el aprendizaje en enfermería neonatal. El serious game eBaby es una herramienta digital cuyo objetivo es ofrecer al estudiante la posibilidad de la
evaluación clínica y la atención al prematuro en la simulación virtual, antes de tratar con el bebé
real en el entorno de la práctica. Diste modo, los estudiantes pueden cometer errores y
reflexionar para entender y perfeccionar sus habilidades en un entorno seguro. Sin embargo, la
tecnología debe estar relacionada con el contexto y los objetivos educativos, respetando los
diferentes estilos de aprendizaje. OBJETIVO: Evaluar el impacto del serious game e-Baby:
integridad de la piel en el aprendizaje cognitivo de los estudiantes de enfermería, teniendo en
cuenta los estilos de aprendizaje. MÉTODO: Es una investigación metodológica sobre el
desarrollo de la tecnología y tiene diseño experimental con aleatorización de amuestra, con la
coparticipación de otras universidades brasileñas, para evaluar el impacto en el aprendizaje. Se
ofreció un curso extracurricular semipresencial a los estudiantes e aquellos que aceptarán
voluntariamente participar y atenderán a los criterios de inclusión fueron considerados
participantes, siguiendo los principios éticos en la investigación, respondiendo a un pre y posttest, cuestionario de caracterización, estilos de aprendizaje, evaluación del serious game y del
curso. Se dividieron los participantes en dos grupos: experimental y control, aleatoriamente. La
temática del curso fue la evaluación clínica y cuidados en la necesidad de integridad de la piel
en alineación con el serious game desarrollado. El análisis estadístico paramétrico utilizado fue
el t de Student, considerando la distribución normal, así como también fueran utilizados la
prueba exacta de chi-cuadrado y Fisher para ciertas variables. RESULTADOS Y
DISCUSIÓN: El serious game e-Baby: integridad de la piel es una tecnología innovadora,
validado por expertos en heurísticas de usabilidad en interfaz, elementos educativos, contenido,
jugabilidad y multimedia. Se consideró pertinente para facilitar el aprendizaje de los estudiantes

de enfermería para reflejar la práctica clínica de los enfermeros en el tema, de acuerdo con una
evaluación de las enfermeras de neonatología. Tuvimos evaluación general muy satisfactorio
por los estudiantes, independientemente de sus estilos de aprendizaje, lo que indica que, a pesar
de las circunstancias y preferencias, consiste en una tecnología versátil para uso en la formación
de enfermería. El estudio corrobora la literatura que indica las preferencias de los estudiantes
para los dispositivos de innovación y adhesión tecnológica con sus herramientas, ya insertados
y populares en el contexto de nuestra sociedad. Estrategias de enseñanza preferido por la
muestra presentan interés en la solución de problemas, el papel activo y claramente vinculados
a la práctica de las tareas de enfermería, lo que refuerza el éxito potencial del cambio de
paradigma en la educación superior a partir del modelo tradicional para la adopción de nuevas
teorías centradas en el estudiante. No representó un impacto estadísticamente significativo en
el aprendizaje cognitivo entre los grupos de estudio, aunque se refleja en mejores puntuaciones
analizadas por la media aritmética para el grupo experimental. CONCLUSIÓN: A pesar del
serious game e-Baby no haber representado un impacto estadísticamente significativo en el
aprendizaje cognitivo de los estudiantes de enfermería, fue muy bien aceptado por la muestra,
independientemente de los estilos de aprendizaje de cada participante. Las principales
características que se le atribuyen son: interesante, estimulante a acceso de otras herramientas
similares en el curso, educativo ofreciendo una respuesta inmediata y ayuda para aprender, en
la percepción de los participantes.

*Descriptores de acuerdo com la terminología DeCS/MeSH em Ciencias de la Salud de Bireme.

ABSTRACT
AREDES, N.D.A. Technology and education in nursing: an experimental study
towards gameability, student’s autonomy and learning styles. 2016. 198p. Tese (Doutorado) –
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.
Keywords: Educational technology; Neonatal nursing; Education, nursing; Infant,
premature; Simulation.
INTRODUCTION: Based on the importance of professional qualification for
nurses and preterm newborns’ care, taking into account the analysis of child mortality in the
world, we have developed a serious game as an educational technological tool to facilitate
learning in neonatal nursing. The serious game e-Baby: skin integrity is a digital tool which
objective is to offer students the possibility to perform clinical evaluation and provide care to
the premature baby in a virtual simulation, before he/she does it in a real baby in the scenario
of practice. So, the students can make mistakes and reflect on them until comprehension is fully
reached and the skills improved in a safe environment. Besides, technologies must be linked to
the educational context and goals, respecting the different learning styles. OBJECTIVE:
Evaluate the impact of the serious game e-Baby: skin integrity in the cognitive learning of
nursing students, considering the learning styles. METHOD: It is a methodological research
as the development of the technology and randomized experimental research because it
evaluated the impact on students’ learning, with participation of other Brazilian universities. It
was offered an extracurricular and blended course to the participants which responded to
evaluations of pre and post-test, characterization questionnaire, learning style index, evaluation
of the serious game and the course, following ethical in research precepts. The participants were
divided into control and experimental groups, randomly. The course’s theme was the clinical
evaluation of a preterm newborn and the proper interventions about the need of tissue integrity
focused on skin, in alignment with the developed serious game. It was used parametrical
analysis Student t, considering normal distribution, using also tests as Chi-square and exact of
Fisher in certain variables. RESULTS AND DISCUSSION: Serious game e-Baby: skin
integrity is an innovative technology, validated by experts in usability heuristics of interface,
educational elements, content, gameability and multimedia. It was considered relevant to
support nursing students’ learning in neonatology and its general evaluation given by students
was highly satisfactory regardless their learning styles, indicating that, in spite of specificities
and preferences of different users, it is a versatile tool to use in nursing education. This study
corroborates literature indicating students’ preferences for technological innovation and

adhesion to devices and tools already inserted and popular in our society context. Preferred
teaching strategies by the sample demonstrate its interest for problem resolution, active role and
tasks clearly linked to the nurses’ practice, reinforcing the potential success of the paradigm
change in higher education from traditional model to the adoption of students-centered new
theories. E-Baby did not present statistical difference in cognitive learning between the groups,
despite it reflected on better scores for experimental group when adopting arithmetic mean.
CONCLUSION: Despite the serious game did not represent impact in cognitive learning of
nursing students, it was highly accepted by the sample regardless learning styles and validated
by experts. Its main characteristics given by participants were: didactical, stimulating to access
other digital tools in the course, educative as it offers immediate feedback and supportive for
learning in the perception of students.

*Descriptors according to DeCS/MeSH in Bireme Health Sciences
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1. INTRODUÇÃO

O ensino superior de enfermagem tem passado por transições marcantes nas últimas
décadas e despertado o interesse de investigações acerca de seus métodos e estratégias para a
formação de enfermeiros. Ainda, tem sido transformado pelas inovações tecnológicas,
globalmente, de modo a apoiar os estudantes em suas preferências, estilos e ritmos de
aprendizagem. Pretende-se com tais tecnologias formar enfermeiros que continuamente buscam
o saber e que detenham o pensamento crítico, raciocínio clínico, criatividade e rapidez na
resolução de problemas.
Alinhadas a estas mudanças e tendências no cenário de ensino, as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) para a Enfermagem instituídas pelo governo federal
apresentaram em 2001 as competências e os aspectos principais requeridos do enfermeiro, de
modo que atendam às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS). Para tal, estabeleceu-se
que (BRASIL, 2001, p.5-6):

Art. 14. A estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem deverá
assegurar:
I - a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um
ensino crítico, reflexivo e criativo, que leve a construção do perfil almejado,
estimulando a realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa;
socializando o conhecimento produzido, levando em conta a evolução
epistemológica dos modelos explicativos do processo saúde-doença;
II - as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso,
permeando toda a formação do Enfermeiro, de forma integrada e
interdisciplinar;
III - a visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade;
IV - os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração
estudo/trabalho e pluralidade no currículo;
V - a implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que
estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender;
VI - a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber
fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o
aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a
conhecer que constitui atributos indispensáveis à formação do Enfermeiro;
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VII - o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a
discussão coletiva e as relações interpessoais;
VIII - a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no
aluno e no enfermeiro atitudes e valores orientados para a cidadania e para a
solidariedade.

É neste ínterim que baseamos a presente investigação avaliando o impacto de uma
tecnologia denominada serious game na aprendizagem de estudantes de enfermagem. Os
serious games são jogos educativos que podem ou não incluir aspectos de entretenimento, mas
necessariamente possuem finalidade de ensino. São, ainda, jogos virtuais que possuem
capacidade de simular situações reais (DE FREITAS; NEUMANN, 2009), permitindo
vantagens no treinamento como possibilidade de reutilização, de errar e tentar novamente, jogar
com pares e facilitadores discutindo o processo e desfrutar de interface animada e motivadora.
Entende-se que há forte articulação desta tecnologia e outras que serão discutidas
neste trabalho, com os métodos ativos em pedagogia por poder potencializar a autonomia ao
estudante e posicioná-lo como centro de sua aprendizagem. Da mesma forma, os ambientes
virtuais de aprendizagem (AVA) além de possibilitar flexibilidade de acesso em tempo e
espaço, permitem interação entre os participantes por meio dos recursos oferecidos atualmente
e têm a vantagem de poder direcionar os estudantes às demais tecnologias computacionais
utilizadas para apoio do curso (GUNAWARDENA et al., 2009).
Assim, no contexto dos métodos ativos de aprendizagem, a inovação tecnológica
com seus recursos pode instrumentalizar a prática docente e apoiar o ensino centrado no
estudante.

Apropriamo-nos destes aspectos para desenvolver, validar e testar a eficácia

acadêmica de um serious game voltado para a temática de enfermagem neonatal, com ênfase
nos problemas trazidos pela prematuridade e sua repercussão na saúde pública brasileira.
A importância da prematuridade no contexto de saúde é tamanha que suas
complicações constituem as causas mais comuns de óbito neonatal no mundo (15,4% - 0,965
milhão), segundo relatório publicado recentemente na Lancet (LIU et al., 2015). As causas que
as sucedem na taxa de mortalidade em neonatos são complicações intraparto (10,5% - 0,662
milhão) e sepse neonatal (6,7% - 0,421 milhão), reiterando que a mortalidade neonatal
representa aproximadamente 44% das mortes infantis globalmente.
Com relação à mortalidade infantil (crianças de até 5 anos), as complicações
decorrentes do parto prematuro também lideram a estatística global, seguidas por pneumonia e
complicações intraparto, e, segundo relatório supracitado, permanecerá com esta projeção até
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o ano 2030. Isto é um alerta a todos os profissionais de saúde, governantes e sociedade sobre a
importância de políticas públicas que minimizem as taxas de mortalidade infantil e neonatal,
enfatizando na assistência qualificada aos recém-nascidos pré-termo (RNPT) e nas estratégias
de prevenção de parto prematuro.
Pensando em aprimorar o ensino de enfermagem neonatal com ênfase na
prematuridade, atendendo a uma demanda nacional e até mesmo global, desenvolvemos e
avaliamos até o presente momento um software de navegação de conteúdos no tema de
avaliação clínica do recém-nascido pré-termo (AREDES et al., 2015c; FONSECA et al., 2009),
jogos computacionais para simulação virtual da assistência de enfermagem com temas
relacionados: à avaliação clínica e intervenções baseadas em evidência (e-Baby sobre
oxigenação, circulação, termorregulação e integridade da pele – descrita neste trabalho
(FONSECA et al., 2014a), aleitamento materno (FERECINI et al., 2012) e ao manejo de ruídos
e luminosidade em unidade neonatal visando o controle ambiental favorável ao crescimento e
desenvolvimento do RNPT em fase de hospitalização (FONSECA et al., 2013).
Além disso, outras pesquisas e inovações têm sido promovidas na área com o
desenvolvimento dos e-books, que consistem na produção de material didático digital, baseado
em evidência científica, com o objetivo de difundir informações de qualidade para a formação
dos futuros profissionais da saúde, bem como aqueles já atuantes no cenário de prática,
utilizando multimídia digital (vídeos, animações, imagens, hiperlinks e sons). Outrossim,
estratégias como jogos de tabuleiros e cartilhas de orientação para as famílias de RNPT já foram
desenvolvidas por nosso grupo de pesquisa, apresentando ótimos resultados em pesquisas e
iniciativas de extensão universitária (FONSECA; SCOCHI, 2005; FONSECA et al., 2011),
além de incorporação da cartilha Cuidados com o bebê prematuro aos materiais de educação
em

saúde

disponibilizados

no

website

do

Ministério

da

Saúde

(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Cartilha_cuidados_bebe_premat.pdf) (FONSECA;
SCOCHI, 2005).
Temos investido esforços e recursos no desenvolvimento de tecnologias
computacionais que são disponibilizadas gratuita e publicamente no website da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, considerando a potencialidade de
uso em todas as regiões do Brasil por outras Instituições de Ensino Superior (IES) e instituições
de saúde, para acesso de professores, estudantes, enfermeiros e outros profissionais da área da
saúde, bem como sociedade em geral.
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Acreditando no potencial das tecnologias computacionais para a aprendizagem,
neste trabalho descrevemos o desenvolvimento, a validação e a avaliação do serious game eBaby: integridade da pele, que auxilia na aprendizagem da avaliação clínica e cuidados de
enfermagem com o tecido tegumentar do prematuro. Este tema foi escolhido devido à
relevância da pele do RNPT como tegumento de barreira contra infecções, sendo a primeira
linha de defesa. As infecções são causa importante de complicações e óbitos no período
neonatal em prematuros.
Para melhor contextualização do tema, considerando sua pluralidade, apresentamos
a Figura 1 seguida do referencial teórico:

Figura 1.

Contexto da pesquisa

Fonte: (Autor, 2016).

33

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Métodos ativos: uma mudança de paradigma na educação
É sabido que a educação superior no Brasil e no mundo tem se modificado ao longo
dos anos por meio da influência de diferentes teorias de aprendizagem. Esta transição é
caracterizada pela substituição processual de práticas centradas no docente e nas regras por ele
estabelecidas para as práticas educativas centradas nos estudantes e nas regras acordadas com
o grupo de trabalho, constituído pelos discentes e docente, que passa a atuar com foco na
facilitação da aprendizagem.
O primeiro método descrito é denominado tradicional e valoriza o saber do docente
sobre os demais, sua práxis baseada na transmissão de conhecimentos e a ação receptiva e
passiva dos estudantes. Diferentemente, o método ativo traz a valorização destes como
indivíduos complexos, detentores de experiências e conhecimentos prévios, agentes ativos na
própria aprendizagem e bem-vindos a compartilhar suas ideias, dúvidas e propostas de solução
aos problemas identificados (FREIRE, 1999).
As metodologias ativas baseiam-se no construtivismo, epistemologia que considera
o conhecimento como fruto das experiências pessoais influenciado pelo meio e pela interação
social (HRYNCHAK; BATTY, 2012), e não como reflexo da absorção de conhecimentos
prontos transmitidos de um agente para outro. Sendo assim, as práticas construídas sobre seu
alicerce pretendem instrumentalizar o estudante com autonomia e corresponsabilização no
processo educativo, contextualizando-o como agente ativo na resolução de problemas.
É a alternância da “resposta” para a “pergunta”, do “ensinar e aprender” para o
“aprender a aprender”, da intimidação para o respeito mútuo, da cobrança do que “por que ainda
não aprendeu?” para “o que ainda precisa aprender?”, da ruptura de “primeiro a teoria para
então vivenciar na prática” para o encontro intrínseco e uso concomitante de ambos, da
transmissão de conhecimentos e memorização para a inquirição do contexto real, identificação
de problemas e busca por soluções (GOMES; RIBEIRO, 2007).
Deste modo, o estudante passa de “espectador” a “ator” de sua aprendizagem,
atendendo às necessidades desta nova sociedade em que as pessoas cada vez mais esperam ser
protagonistas no desenvolvimento do conhecimento duradouro (BAGNASCO et al., 2014).
Não significa que o estudante, empoderado de um papel central na ação educativa,
perca o apoio do docente no processo e fique à deriva, como alguns defensores do ensino mais

34

tradicional possam argumentar. Significa atribuir responsabilidade e autonomia a cada
indivíduo participante do processo ensino-aprendizagem, mantendo a construção do
conhecimento como foco do papel docente, que deve lançar mão de estratégias para oportunizar
o aprendizado e alcance dos objetivos estabelecidos (GOMES; RIBEIRO, 2007).
Como parte de todo movimento de transição, ainda coexistem nas universidades os
ensinos tradicional e ativo (FERREIRA; TSUJI; TONHOM, 2015), trazendo então resquícios
da educação bancária e também inovações por meio da problematização, outrora antagonizadas
por Paulo Freire (FREIRE, 1999); práticas baseadas no behaviorismo, presentes na teoria de
Skinner (ZILIO, 2016); ações colaborativas para estímulo de construção do conhecimento, com
base nas ideias de Vygotsky (VYGOTSKY, 2013); estratégias que valorizam o saber prévio
dos estudantes, como na teoria apresentada por Ausubel (PELIZZARI et al., 2002), na
perspectiva da aprendizagem significativa e na problematização de Freire.
Algumas IES brasileiras aderiram às metodologias ativas de aprendizagem nos
cursos da saúde, utilizando referenciais como a aprendizagem baseada em problemas, como é
o caso da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) (FERREIRA; TSUJI; TONHOM,
2015), da problematização na Universidade de Londrina (UEL) (VANNUCHI, 2007), e
aprendizagem significativa com currículo integrado por competências, como a Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) (PARANHOS;
MENDES, 2010). Embora muitas IES não tenham adaptado o projeto político pedagógico para
as metodologias ativas, ainda assim têm utilizado ferramentas que assumem o estudante como
principal responsável por seu aprendizado.
Pesquisas têm sido conduzidas no intuito de investigar o impacto de estratégias e
ferramentas consideradas ativas no desenvolvimento de pensamento crítico (KADDOURA; C;
YANG, 2016), aprendizagem cognitiva específica ao conteúdo oferecido (KEEGAN et al.,
2012), bem como engajamento, motivação e satisfação de estudantes (COSTA, 2011).
Acredita-se que o papel mais ativo do estudante solucione questões como o desinteresse em
sala de aula, visível em sequências de aulas demoradas em que cabe aos estudantes apenas ouvir
o professor e, eventualmente, perguntar algo relacionado ao assunto, e transforme a
aprendizagem em uma experiência que dependa da busca e se sustente no desafio.
As contribuições das metodologias ativas para a formação dos estudantes, que não
é por nós interpretada como um processo acabado mediante obtenção do diploma, mas um
processo contínuo de ensinar e aprender, impactam na cultura de buscar a aprendizagem sempre
que houver necessidade. Assim, os profissionais recém-colocados no mercado de trabalho,
advindos de um ensino ativo, inclusivo e transformador, deverão estar orientados à
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interpretação crítica da realidade, ao respeito com as diferentes opiniões e com os colegas, às
habilidades de comunicação e trabalho em equipe, e à busca constante pelo conhecimento e
resolução de problemas (FERREIRA; TSUJI; TONHOM, 2015).
Para tal, a experiência na educação deve possibilitar uma visão holística, da
interdependência de fatores e da transdisciplinaridade nos espaços de ensino e atuação do
profissional, admitindo por meio da ética, crítica e reflexão, as mudanças sociais (MITRE et
al., 2008). Assim, podemos perceber que há grande complexidade em sua execução e desafios
a serem enfrentados, sendo importante discutirmos a operacionalização de métodos ativos de
ensino e pontuarmos as potenciais dificuldades em sua implantação, considerando o cenário de
educação atualmente instalado.
Considerando que tradicionalmente é preciso apenas uma sala grande com
numerosos assentos para os estudantes, uma lousa e um professor, e que na reformatação ativa
é preciso reinventar o espaço e as atividades, buscamos compreender como ocorre a tradução
dos conceitos na prática.
A implementação de metodologias ativas de aprendizagem transforma o ambiente,
as relações e as atividades. Na questão do ambiente, rompendo com o modelo tradicional, passa
a ser interessante ter grupos menores de estudantes interagindo de modo a oportunizar a
participação de todos. Com a divisão das grandes turmas, é necessário que um mesmo docente
se reúna várias vezes com os pequenos grupos até completar o total de estudantes ou então
somar docentes colaboradores no processo de facilitação. Além disso, para dar suporte às
atividades dos estudantes é preciso dispor de acervo bibliográfico e salas de aula apropriadas
para a finalidade dos encontros, implicando em custos (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2016).
Destacamos que a maioria dos docentes que atuam hoje nas escolas e universidades
são provenientes de experiências pautadas no ensino tradicional, assim como os estudantes,
considerando que esta mudança de paradigma é recente no mundo, e principalmente no Brasil.
Assim, a adoção de metodologias ativas de aprendizagem pode gerar conflitos de papel em que
o estudante não consegue se enxergar como agente ativo e cabe ao docente prepará-lo para a
nova experiência de aprendizagem e conduzi-lo de acordo com os objetivos do curso (CEZAR
et al., 2010; GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2016).
Pesquisa recentemente desenvolvida com discentes e preceptores de medicina na
FAMEMA reforçou a dificuldade que os estudantes têm, mesmo em níveis já avançados do
curso, em compreender a proposta da IES para o processo de ensino aprendizagem quando se
trata da aquisição de conhecimentos das áreas básicas. Ainda, do ponto de vista dos preceptores,
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destacou a necessidade de formação contínua destes profissionais e contato com os tutores para
promover continuidade ao método, pois por vezes identifica-se lacuna de compreensão dos
procedimentos concernentes à aprendizagem baseada em problemas (FERREIRA; TSUJI;
TONHOM, 2015).
Utilizamos como norteador desta pesquisa o referencial guiado pela teoria de
aprendizagem significativa, de David Ausubel, embasada pelo construtivismo e que pressupõe
que os novos conhecimentos devem ser apoiados por material interessante para o estudante e
conectado aos seus conhecimentos previamente construídos (SOUSA et al., 2015). A partir da
interação entre os preexistentes e os novos conhecimentos por meio de ferramentas de ensino,
o aprendiz elabora novos significados que são úteis para ele e construídos com base em sua
capacidade cognitiva (AUSUBEL, 2000).
A condição para que haja aprendizagem significativa possui dois aspectos
indispensáveis: predisposição e interesse do aprendiz e apresentação de conteúdo lógico e
significativo (SOUSA et al., 2015). Ou seja, para que não haja aprendizagem mecânica como
geralmente pressupõe-se ocorrer no método tradicional os estudantes precisam estar envolvidos
no processo de ensino-aprendizagem e se interessar pelo tema abordado. Assim, acreditamos
que a presente pesquisa tenha buscado alinhamento com este referencial ao investigar a
motivação dos estudantes durante o curso oferecido para o experimento, o caráter
extracurricular em que dependia da inscrição voluntária dos estudantes sem que o curso
acrescentasse bônus às notas curriculares e ao se preocupar com a formatação do AVA para ser
ambiente graficamente claro e animado.
Com relação ao conteúdo lógico e significativo, preocupamo-nos, como está
descrito no capítulo Materiais e métodos, com a interação humano computador centrada no
usuário e subsidiada pelo design emocional e jogabilidade, linhas de estudos responsáveis por
compreender as preferências gráficas do usuário e o atendimento às heurísticas de navegação
para jogos.
É importante que a significação de conhecimentos anteriores no contato com os
novos seja veiculada por situações que despertam o interesse, a curiosidade, o ímpeto para a
resolução de problemas. Por isso, no caso do ensino de enfermagem, situações factíveis com
problemas reais correspondem aos materiais interessantes e significativos alertados por
Ausubel, o que na perspectiva de Sousa et al. (2015) podem ser exprimidos por estudos de casos
clínicos e simulações, alinhados com nossa iniciativa que envolve um serious game que simula
a assistência de enfermagem a um prematuro virtualmente.
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Ausubel reforça a condição sine qua non da participação ativa e interessada do
aprendiz em seu processo de ensino-aprendizagem. O olhar para a motivação dos estudantes e
seus estilos de aprendizagem (EA), suas limitações e estratégias de autorregulação da
aprendizagem - manifestadas por preferências de estratégias e recursos de ensino -, e a avaliação
deles sobre o percurso de aprendizagem são fundamentais para a compreensão ampliada do
ensino (PELIZZARI et al., 2002).
Com relação às atividades ativas, diferentemente das propostas pelo método de
ensino tradicional, não são requeridas a memorização de dados e a reprodução de informações
absorvidas; passa-se a buscar a investigação e resolução de problemas com base em um
disparador, seja uma pergunta, um problema, um projeto, um desafio ou uma curiosidade. Para
tal, múltiplas estratégias e ferramentas têm sido utilizadas. Dentre elas, sobretudo aquelas
atreladas aos cursos de ensino superior em saúde, destacamos: estudo de caso com resolução
individual ou em grupo (HARA et al., 2016), portfólio (GOMES et al., 2010; PARANHOS;
MENDES, 2010), ciclo de ação-reflexão-ação envolvendo cenário de prática e discussão em
sala de aula (PARANHOS; MENDES, 2010), mapa conceitual (KADDOURA; C; YANG,
2016) e jogos educativos (FONSECA et al., 2011), bem como outros estreitamente ligados à
tecnologia: simulação realística com manequins (DALEY; CAMPBELL, 2013a), simulação
virtual (FONSECA et al., 2015a), ambientes virtuais de aprendizagem e aplicativos
computacionais variados (AREDES et al., 2015; GÓES et al., 2011).
No intuito de acomodar essas mudanças e impulsionar o desenvolvimento de
ferramentas para um processo ensino-aprendizagem mais ativo e centrado no estudante,
estudiosos têm investido na elaboração destas, mantendo o foco no aprimoramento das
habilidades, do pensamento crítico e tomada de decisões, resolução de problemas relevantes
para o contexto, criatividade e motivação.
Neste sentido, a tecnologia é uma aliada poderosa, pois por meio de seus inúmeros
recursos possibilita ao docente instrumentalizar-se para oferecer aos estudantes autonomia
“individual em íntima coalizão com o coletivo” (MITRE et al., 2008 - p.2134), atendendo a um
dos desafios neste século na educação, segundo os autores. Isto é possível por meio de
ferramentas tecnológicas que valorizem a aprendizagem de cada aluno, respeitando o ritmo e
os estilos de aprendizagem de cada um, mesmo que todos compartilhem os mesmos espaços de
aprendizagem na IES ou no campo de prática.
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2.2 Estilos de aprendizagem
Uma condição fundamental para aprender e praticar ações inerentes à área da saúde
é a habilidade de obter e interpretar informações diversas, organizando-as, para que haja tomada
de decisão clínica. Os estudantes possuem diferentes preferências e estilos de aprendizagem e,
quando se deparam com um novo desafio de aprendizagem, utilizam seu estilo mais dominante
e assimilam informações e constroem conhecimento alinhados a ele (TUCKER, C.A.;
BRADSHAW, 2014).
Segundo Felder e Silverman (1988), estudos de aprendizagem são os modos pelos
quais os indivíduos preferem receber e processar informações, sendo este conceito expandido
posteriormente como não apenas o modo preferido de processamento, mas também
incorporando o aspecto emocional (como se sente) e de comportamento (como age) do
indivíduo nas situações de aprendizagem. Kolb (1984) já havia sugerido que as pessoas
desenvolvem estilos de aprendizagem que enfatizam determinadas habilidades em detrimento
de outras.
Os estilos de aprendizagem são habilidades passíveis de serem desenvolvidas,
apesar de os indivíduos já terem uma predileção dominante (FELDER, 1993). Ou seja, é
possível que o ambiente estimule novas capacidades de processar as informações, sendo,
portanto importante a pluralidade de recursos a serem utilizados.
Não pretendemos investigar os EA com o objetivo de limitar as estratégias de
ensino aos domínios identificados, mas sim correlacioná-los com o uso de tecnologias no
ensino, tentando, a depender dos achados, aperfeiçoar o desenvolvimento das tecnologias de
modo a contemplar a maioria, se não todas, as preferências e agradar aos estudantes
independentemente do estilo que ele prefere aprender.
Concordamos com Lopes (2002) que este conhecimento também permite que o
docente elabore estratégias de aprendizagem e escolha os recursos que ora reforcem e facilitem
a compreensão de conteúdos condizentes com os EA e ora desafiem os estudantes estimulandoos com tarefas divergentes aos estilos correspondentes.
Segundo Dutra (2013), enfermeiros educadores que reconhecem a importância de
compreender os processos de aprendizagem estão um passo à frente dos demais ao propor e
implementar estratégias de ensino que levam a altos níveis de cognição.

39

Cabe aqui ressaltar que identificar os EA dos estudantes não tem relação alguma
com determinar potenciais carreiras profissionais, cursos ou disciplinas ou então atribuir valor
de adequação ou inadequação a estas escolhas – confusão muito comum nesta área com o receio
de o corpo docente agir com determinismo sobre os aprendizes (LOPES, 2002)
Kolb estabeleceu o conceito cíclico da aprendizagem em quatro estágios:
experiência concreta seguida por observação reflexiva levando à conceituação abstrata e
culminando na experimentação ativa. Ao finalizar o quarto estágio, o ciclo recomeça, partindo
do pressuposto que o ser humano sempre está em processo de aprendizagem. Ele determinou
quatro estilos de aprendizagem: divergente (foco na experiência concreta e observação
reflexiva), assimilador (foco na conceituação abstrata e observação reflexiva), convergente
(ênfase na conceituação abstrata e experimentação ativa) e acomodador (ênfase na experiência
concreta e experimentação ativa) (KOLB, 1976, 1984).
O modelo de Myers-Briggs contempla quatro funções psicológicas que pretendem
definir o tipo de aprendiz por meio de suas preferências e comportamento esperado, sendo eles:
pensamento (organização lógica), intuição (inspiração e inovação), sensação (funcionalidade)
e sentimento (vínculo); além disso, contempla os efeitos das preferências por meio da atribuição
de característica do estudante como: extrovertido ou introvertido e julgador ou perceptivo
(UWLFOH et al., 2006).
Utilizamos neste trabalho o referencial teórico de Felder e Silverman (FELDER;
SILVERMAN, 1988) e o instrumento ILS (Index of Learning Styles, em português Inventário
de Estilos de Aprendizagem). A escolha deste referencial em relação ao de Kolb (1976), único
outro que também possui instrumento traduzido e validado no Brasil, é porque contempla não
apenas a cognição, mas perpassa o campo da cognição, psicologia e personalidade (ALMEIDA,
2010).
Felder (1993) iniciou os estudos nesta área sentindo a necessidade de melhorar a
prática de ensino de sua universidade ao se deparar com um indicador significativo de
desistência do curso por parte dos alunos de engenharia – curso ao qual era vinculado como
docente. Portanto, a identificação dos EA é uma tentativa de que os cursos insiram estratégias
de ensino variadas e que permeiam as diversas dominâncias dos estilos para evitar a monotonia,
atender às expectativas de determinados estudantes que possuem seus estilos e desenvolver
outras habilidades nestes por meio da pluralidade de ferramentas e técnicas de ensinar.
Segundo Felder e Silverman (1988), a aprendizagem é determinada pela forma
como as informações são percebidas (sensorial/intuitivo), captadas (visual/verbal), organizadas
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(indutivo/dedutivo), processadas (ativo/reflexivo) e compreendidas (sequencial/global),
dicotomicamente:
Sensoriais e intuitivos
Na dimensão sensorial há um destaque para o aprendizado por meio de fatos,
resolução de problemas com métodos muito bem desenvolvidos e pré-estabelecidos e cuidado
especial com detalhes; enquanto que na intuitiva, destaca-se a preferência por novas
possibilidades e relações, inovação e abstração. Geralmente, os intuitivos trabalham mais
rapidamente e com criatividade destacada.
Visuais e verbais
Os visuais aprendem melhor quando veem esquemas gráficos, figuras,
demonstrações, fluxos e cronogramas – sendo que aderem a métodos como mapa conceitual
para sumarizar as informações apreendidas para então compreendê-las; já os verbais extraem
melhores oportunidades de aprendizado através de palavras escritas ou explicações faladas,
utilizando a técnica de resenha de conteúdo e trabalho em grupo podendo falar e ouvir sobre o
assunto.
Dedutivos e indutivos
Os aprendizes dedutivos preferem começar a entender fenômenos partindo dos
aspectos gerais e deduzir as consequências e resultados, enquanto os indutivos preferem partir
do específico e evoluir para o panorama geral.
Ativos e reflexivos
A característica ativa indica que o aprendiz tende a compreender melhor as
informações ao discuti-las com outras pessoas tentando, inclusive, explicá-las aos outros.
Prefere experimentar para concretizar a construção do conhecimento. Já a característica
reflexiva indica que o estudante prefere pensar sobre o assunto individualmente em um primeiro
momento e depois aplicar os conhecimentos construídos.
Sequenciais e globais
A aprendizagem sequencial é aquela motivada pelo método de trabalho processual
e divido em passos e etapas lineares. Há uma organização lógica de itens a serem resolvidos em
ordem. No caso da abordagem global, os estudantes que possuem tal característica como
dominante tendem a aprender em grandes saltos e fazer conexões entre informações de forma
aleatória até visualizar o panorama, sendo rápidos para resolver problemas, mas tendo muitas
vezes dificuldade em explicar como chegaram às conclusões finais.
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A Figura 2 traz detalhes sobre as preferências dos EA, segundo instrumento ILS,
derivado do referencial de Felder e Silvermann, que exclui a forma de organização (indutivo x
dedutivo) (FELDER, R.M.; SOLOMON, 1991):

Figura 2.
Principais características dos aprendizes por estilo de aprendizagem, segundo
referencial de Felder e Solomon
Fonte: (SILVA et al., 2015)

2.3 Tecnologias educativas no ensino superior em saúde e enfermagem
A adesão dos cursos da área da saúde, em especial a enfermagem, às tecnologias
educacionais tem aumentado como estratégia para o melhor preparo de estudantes antes da
vivência prática com pacientes reais, colegas de trabalho reais e problemas reais. Tais
tecnologias, representadas pelos mais diversos tipos e recursos – dos quais abordaremos alguns
neste texto -, têm sido utilizadas também como estratégia para motivação e satisfação dos
estudantes no processo de aprender, aprimoramento do raciocínio clínico e tomada de decisão
e treino de habilidades no âmbito da aprendizagem cognitiva, procedimental e atitudinal (saber
fazer, saber agir e saber ser).
As vantagens do uso de ferramentas tecnológicas que justificam sua utilização
consistem em respeitar o ritmo de aprendizagem e possibilitar a repetição inúmeras vezes até
que o conteúdo seja compreendido e faça sentido ao estudante, como é o caso dos jogos,
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simulações virtuais e objetos digitais de aprendizagem, criar um ambiente seguro e eficaz para
simular a prática clínica, como é o caso das simulações em laboratório e virtuais (CAMPBELL;
DALEY, 2013a; FONSECA et al., 2014a), despertar interesse devido às suas peculiaridades
gráficas (FONSECA et al., 2015a), ter um tempo de resposta imediato ou rápido aos
questionamentos e desempenho do aluno (AREDES et al., 2015) e auxiliar nas decisões clínicas
com fundamentação teórica, por meio de estudos de casos clínicos incorporados à tecnologia
digital (HARA et al., 2016).
Já tendo apontado algumas ferramentas e estratégias mediadas por tecnologia,
reiteramos uma lista das que mais têm sido utilizadas no meio acadêmico para apoio na
formação de estudantes da área da saúde e enfermagem, nos contextos nacional e internacional,
ou que representam tendências no meio: simulação realística (ou simulação em laboratório,
envolvendo prática simulada com atores ou simuladores humanos; ou ainda simulação robótica,
envolvendo apenas simuladores humanos, de diversos níveis de fidelidade), simulação virtual,
estudos de casos clínicos digitais, serious games (também denominados jogos digitais para fins
de ensino), mobile learning (seja por meio dos aplicativos ou da forma de acesso em si, por
smartphones e tablets), softwares e aplicativos de conteúdo, mídias sociais e ambientes virtuais
de aprendizagem para cursos online ou semipresenciais.
A simulação no ensino de saúde tem sido utilizada de diversas formas, dada sua
versatilidade, e apresentado resultados muito positivos em termos de motivação, satisfação,
exercício do raciocínio clínico, aprimoramento do pensamento crítico e treinamento de
habilidades em todos os campos do saber. Por meio de atividades simuladas, o docente
possibilita aos estudantes colocarem-se no papel de profissional de saúde e, em meio a um
contexto de problema ou tarefa, atuar, experimentar e refletir sobre a ação, garantindo espaço
seguro de aprendizagem.
Como uma extensão desta lógica, inclusive sob a ótica da segurança do paciente
real que deixa de ser alvo das primeiras experimentações dos estudantes, a simulação virtual é
uma alternativa para que estes reflitam sobre as diversas situações passíveis de serem simuladas
e testem intervenções (FONSECA; AREDES; SCOCHI, 2014). O serious game descrito neste
trabalho é também classificado como uma simulação virtual, pois provê ao usuário situações
virtuais que são replicáveis em cenários reais, sendo um dos principais gêneros de jogos
educativos atualmente (BOYLE et al., 2016).
Outro recurso bastante interessante, que tem seu formato original em papel há
muito tempo explorado pelos docentes no ensino de enfermagem e outros cursos da saúde, é o
estudo de caso digital. Uma revisão integrativa da literatura recentemente publicada investigou
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a relação desta ferramenta com a aprendizagem cognitiva, procedimental e atitudinal de
estudantes de enfermagem, e verificou que os estudantes frequentemente se sentiram no papel
do profissional e vincularam fundamentação teórica com ações a serem tomadas, valorizando
o contexto cultural no processo de cuidar, além de treinar habilidades de caráter procedimental,
revelando a pluralidade possível nesta ferramenta (HARA et al., 2016).
No caminho de ferramentas já utilizadas em formatos originais, apresentamos os
serious games, que são a evolução tecnológica dos jogos (de tabuleiros, cartas, etc). Serious
games são por definição jogos acessados por meio do computador que objetivam o treinamento
de habilidades, a simulação de intervenções e construção de aprendizagem cognitiva, de uma
forma mais atrativa e interativa com o usuário (SUSI; JOHANNESSON; BACKLUND, 2007).
Podem ser de diversos tipos, variando o nível de entretenimento, o roteiro sendo ou não uma
forma de simulação virtual e os recursos gráficos nele utilizados.
Uma tendência, considerando o papel dos celulares na sociedade atual, é o mobile
learning (m-learning) que em português significa “aprendizagem móvel” e pode ser
considerado uma extensão da aprendizagem promovida por meio eletrônico, permitindo o
acesso a qualquer lugar e a qualquer hora, mesmo em movimento, bastando apenas possuir um
dispositivo móvel como smartphone ou tablet (DIAS, 2015). A análise da literatura com relação
ao papel dos dispositivos móveis e o ensino por meio dele promovido (mobile learning)
demonstra o espaço que estes têm assumido no dia-a-dia dos estudantes. Os estudantes têm
manifestado grande satisfação na integração de dispositivos móveis com o ensino, no qual o
acesso às informações assume forma mais rápida e facilita a comunicação entre estudantes e
destes com o professor (GIKAS, J.; GRANT, 2013).
Outra ferramenta bastante popular entre os estudantes que pode ser usada para fins
de ensino, é a mídia social; que propõe essencialmente a aprendizagem centrada no usuário e
na atividade colaborativa com colegas, além do compartilhamento de informações (DOTTA,
2011; GUNAWARDENA et al., 2009). É uma iniciativa recente na educação e tem se destacado
cada vez mais a partir do reconhecimento do sucesso que as mídias ou redes sociais alcançaram
na rotina das pessoas, são exemplos redes como o Facebook® e Instagram®.
O estudo de Dotta (2011) comparou o uso de um AVA já largamente utilizado em
universidades com o uso de uma mídia social no ensino de graduação durante uma disciplina
de Comunicação e Redes, em uma universidade federal brasileira, e concluiu que a mídia social
utilizada permitiu aprendizagem colaborativa, mas limitou o acompanhamento do
desenvolvimento dos alunos e processo avaliativo, ao contrário da proposta do AVA
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convencional. Por outro lado, cabe salientar que a mídia social favoreceu o compartilhamento
de materiais multimídia para estudo, favorecendo a diversidade de estilos de aprendizagem, e
facilitou a comunicação entre os membros do grupo.
No que tange a integração entre cursos online ou semipresenciais com a colaboração
entre os estudantes, vê-se um grande campo de estudo em educação que visa aprimorar estas
estratégias tão recentes e que ainda necessitam amadurecimento. Estudiosos reforçam a
importância do ambiente online enquanto mecanismo de promover ensino principalmente por
permitir flexibilidade no horário a ser dedicado para o ensino, mas também alertam para a
possibilidade

de

promover

aprendizagem

colaborativa

por

meio

da

interação,

compartilhamento de informações e reflexões pessoais e comunidades de aprendizagem
(GUNAWARDENA et al., 2009).
Quanto aos desafios do avanço de aplicação da tecnologia no ensino, as
universidades ainda se deparam com um obstáculo básico: falta de fluência digital. Para superálo são necessárias ações planejadas das universidades de acesso às tecnologias e capacitação
dos usuários, sejam eles docentes, funcionários atuantes nas instituições de ensino superior e
estudantes (DALEY; CAMPBELL, 2013b).
Todas essas ferramentas podem ser empregadas no ensino atendendo a múltiplas
propostas de aprendizagem, colaborando com o processo de aprender. É importante que sejam
discutidas suas estratégias de uso nas universidades e o potencial impacto na aprendizagem,
refletindo sobre a adaptação das tecnologias ao contexto de cada realidade e o alinhamento com
os objetivos de aprendizagem.
Carlson-Sabelli et al. (2011) destacaram em seu estudo os benefícios e desafios de
uma comunidade virtual apontando, enquanto aspecto fundamental de reflexão para o uso de
ferramentas tecnológicas, que os estudantes relataram conectar as informações fornecidas em
sala de aula, as vivências clínicas e os assuntos abordados na comunidade virtual, tornando as
possibilidades de aprendizagem mais completas e significativas. Isto reforça a prerrogativa
associativa das tecnologias no ensino, de modo a enriquecer os espaços de aprendizagem e não
substituir os demais.
Inovações ainda mais ousadas do ponto de vista tecnológico foram aplicadas ao
ensino, como a realidade virtual e a realidade aumentada, sendo consideradas por pesquisadores
em associação aos serious games, a nova grande onda de revolução tecnológica para a prática
e a educação em saúde (FERGUSON et al., 2015).
A realidade virtual permite, por meio de dispositivos específicos, isolar o usuário
de interferência externa do ambiente real, expondo-o a um ambiente 3D virtual que passa a ser
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percebido como a nova realidade (KILMON et al., 2010). Por meio desta tecnologia,
pesquisadores têm começado a combiná-la com simulação para fortalecer o realismo e treinar
situações complexas da área da saúde, como cirurgias e atendimentos de emergência, por
exemplo (KILMON et al., 2010).
Quanto à realidade aumentada, docentes utilizaram o recurso para engajar
estudantes de enfermagem durante aulas conduzidas em laboratório, como uma forma
alternativa de aumentar o aprendizado integrando conteúdo a uma vivência mediada por
tecnologia. O recurso representa o uso de dispositivos móveis (celulares e tablets) como
dispositivos veiculadores de multimídia (GARRETT; JACKSON; WILSON, 2015).
Desafios são apontadas por estudiosos e participantes de pesquisas científicas sobre
o uso da tecnologia computacional no ensino em saúde, dentre elas destacam-se a possibilidade
de perda ou redução do contato social de construção durante o aprendizado
(KAVEEVIVITCHAI et al., 2009), o tempo e a habilidade necessários para o desenvolvimento
de materiais de aprendizado de grande eficácia e alta qualidade, envolvendo equipe
interdisciplinar (KILMON et al., 2010), custo elevado (KAVEEVIVITCHAI et al., 2009) e
dificuldades dos estudantes frente à tecnologia com relação ao manejo podendo afetar os
resultados no processo de aprendizagem (BLAKE, 2010; LEVETT-JONES et al., 2009) Além
disso, se os recursos não são bem empregados ou se são subutilizados podem gerar sensação de
insatisfação e desinteresse nos alunos (CARLSON-SABELLI et al., 2011).
Sobre as desvantagens apontadas, a que trata da perda ou redução do contato social
é controversa, uma vez que as mídias sociais têm permitido cada vez mais a colaboração e o
compartilhamento de ideias, interesses e informações variadas (GUNAWARDENA et al.,
2009). As pessoas utilizam tais mídias como recurso de aproximação com as pessoas que se
encontram geograficamente distantes e mesmo com as de convívio diário como uma extensão
da relação interpessoal face-a-face, facilitando o desempenho de atividades em equipe.
Adicionalmente, as tecnologias de interação surgem crescentemente explorando inclusive a
mobilidade por celulares e tablets.
Com relação aos custos, cabe registrar que inovações envolvendo tecnologia
computacional requerem investimentos financeiros variando muito a depender do produto que
se pretende obter. O custo é uma preocupação das IES reforçando a importância do
planejamento e método de desenvolvimento de ferramentas digitais, de modo a obter produtos
de sucesso em usabilidade e relevância. Além do custo, há de se considerar que este processo
envolve empenho dos docentes e de outros profissionais (alocados para o desenvolvimento
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tecnológico em si ou de validação, incluindo experts da área de conhecimento específica do
software), necessitando de horas de trabalho desde o preparo do esboço até o funcionamento
regular na prática docente.
Temos desenvolvido e avaliado tecnologias digitais para o ensino de enfermagem
neonatal em nosso grupo de pesquisa GPECCA (Grupo de Pesquisa em Enfermagem no
Cuidado à Criança e ao Adolescente), composto por docentes e discentes, de graduação e pósgraduação, envolvidos em atividades de ensino, pesquisa e extensão no tema saúde da criança.
Foram desenvolvidos o ODA Semiotécnica e Semiologia do Recém-nascido Pré-termo; os
serious games e-Baby Oxigenação, Circulação e Integridade da pele, tendo sido validados junto
a experts e ao público alvo (estudantes de graduação de enfermagem) e avaliados quanto à
satisfação dos usuários e impacto na aprendizagem cognitiva dos mesmos; os serious games eBaby Família, Termorregulação e Nutrição, em fases distintas de desenvolvimento e validação;
o serious game Cuidando do ambiente sensorial e outras ferramentas tecnológicas como eBook, blog e cursos em AVA.
Acreditamos que as tecnologias inseridas na enfermagem, e nos demais cursos da
saúde, devem cumprir com o papel de permitir ambiente seguro para treinamento de
intervenções na prática clínica, melhorar a compreensão dos conteúdos abordados e facilitar a
análise das inúmeras informações disponíveis (por meio das atividades de filtrá-las, priorizálas, conectá-las a outras informações e experiências, analisá-las e atuar com criatividade).
Ressaltamos a importância de não apenas desenvolver ferramentas, mas testá-las
quanto ao aceite pela população alvo, impacto na aprendizagem, satisfação, motivação, etc.
Considerando as inúmeras possibilidades de avaliar o impacto da tecnologia proposta,
definimos como variável a aprendizagem cognitiva, que consiste no conhecimentos de
conceitos organizados hierarquicamente e relacionados entre si (PELIZZARI et al., 2002) e a
satisfação.
Nosso tema de interesse, ao qual dedicamos o desenvolvimento e avaliação de
ferramentas de ensino apoiadas pela tecnologia, é a prematuridade, que constitui um problema
de saúde pública no Brasil e que apesar de sua relevância diante dos compromissos do SUS
frente à saúde infantil, ainda é pouco explorado no ensino de enfermagem e na educação em
saúde para a população, carecendo de esforços e estratégias para potencializar a aprendizagem
na área.
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2.4 Prematuridade como problema de saúde pública e o contexto da integridade da
pele
Define-se recém-nascido prematuro aquele que nasceu antes de completar 37
semanas de gestação, sendo categorizado em níveis de maturação, a saber: prematuro extremo
(<28 semanas), muito prematuro (28 a 32 semanas incompletas) e prematuro moderado ou
limítrofe (32 a 37 semanas incompletas) (WHO, 2012). Estes bebês necessitam de atenção
especializada em saúde, considerando as especificidades de sua saúde fragilizada, impactada
pela imaturidade fisiológica e complicações decorrentes, sendo estas determinantes à
sobrevivência.
O Brasil possui elevada taxa de partos prematuros, ocupando atualmente a 10ª
posição em números absolutos, com 279,3 mil partos de prematuros por ano, segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS); sendo o total de partos prematuros no mundo, a cada
ano, igual a aproximadamente 15 milhões (WHO, 2012).
Reduzir a mortalidade infantil é um grande desafio no Brasil para os gestores e
profissionais de saúde, pois apesar dos avanços até então registrados nas últimas décadas e
cumprimento da meta da Organização das Nações Unidas em 2015 (BRASIL, 2015), as taxas
de mortalidade neonatal ainda são elevadas em comparação com outros países no contexto
global, e a disparidade regional é significativa, demandando diferentes medidas de prevenção,
controle e melhoria (LIU et al., 2015).
Um estudo recentemente conduzido no país ao analisar registros do Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
(SINASC), confirmou o impacto da prematuridade e do baixo peso ao nascer no número de
óbitos na fase neonatal chegando a 81,7% e 82% dos dados analisados (LANSKY et al., 2014).
Assim, ressaltamos a importância de uma boa formação do enfermeiro para que este possa
promover assistência segura, eficaz e alinhada com as metas de gestão nesta área.
Para alcançar padrões satisfatórios na qualificação dos profissionais, nos diferentes
níveis de atenção à saúde, são necessários investimentos em educação na formação inicial e
permanente. Neste intuito, realizamos revisão integrativa da literatura sobre o tema elencado
para definir o serious game desenvolvido e apresentar conteúdo cientificamente válido aos
usuários que acessarem o jogo.
Considerando o tema do serious game, a integridade da pele, relacionado à
necessidade de saúde integridade tecidual, de Wanda Horta, realizamos pesquisa em
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colaboração com outra pesquisadora utilizando abordagem exploratória inicial. Verificamos
uma lacuna nas publicações que por vezes se limitam a descrever os cuidados com a pele do
neonato sem especificar a aplicabilidade aos RNPT, considerando suas evidentes diferenças
anatômicas e imunológicas.
As funções da pele assumem papel crucial na defesa primária do organismo contra
infecções por estabelecer uma barreira física e conter agentes imunológicos, além de facilitar o
processo de termorregulação por meio da barreira transepidermal contra perda excessiva de
água. Porém, no RNPT elas se encontram falhas devido à não formação completa do estrato
córneo e à fragilidade da derme manifestada pela redução numérica de fibras estruturais, o que
não ocorre com bebês nascidos a termo (CARLIDGE, 2000).
A consequência direta desta imaturidade é o aumento da permeabilidade da pele,
podendo tornar sistêmico o efeito de uma substância tópica (MACEDO et al., 2004) – risco
ainda potencializado por considerar que a relação entre a massa corporal do prematuro é
proporcionalmente muito menor em relação à sua área de exposição pela pele. Além disso, há
risco aumentado de rompimento e surgimento de lesões (FONSECA et al., 2014b).
Preocupados com a temática e o risco de complicações que podem levar a infecções
e até à morte, pesquisamos os cuidados de enfermagem publicados em literatura científica nos
limites: banho ou higiene da pele, uso de produtos tópicos como antissépticos e outras soluções
(pomadas, óleos e cremes), prevenção de lesões e uso de adesivos em ambiente hospitalar para
fixação de dispositivos.
O Quadro 1 abaixo traz o resumo dos achados pesquisados pelos quais foi possível,
em associação a outros materiais não incluídos na revisão como guidelines e artigos
secundários, desenvolver o roteiro do jogo com participação ativa de três enfermeiras atuantes
em uma unidade neonatal de cuidados em nível intermediário.

Quadro 1.
Resumo dos achados dos artigos incluídos na revisão integrativa da literatura sobre cuidados com a pele do recém-nascido prematuro
Fonte: (SANTOS; AREDES, 2016)
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(BRANDON et al., 2010; BREDEMEYER et al., 2011; CISLER-CAHILL, 2006; FRANCK; QUINN; ZAHR, 2000; GOZEN et al.,
2013; HU; ZHANG, 2014; KIENAST et al., 2007; LUND et al., 2011, 1997; MARCELLUS, 2004; MORRIS; BERH; SMITH, 2015; MOUSER;
HELDER, 2006; MUNSON et al., 1999; O’NEIL; SCHUMACHER, 2014; ODINAEVA; BELJAEVA; MITISH, 2010; PABST et al., 1999;
QUINN; NEWTON; PIECUCH, 2005; ROLIM et al., 2009; SINCLAIR; CRISP; SINN, 2009; YOUNG et al., 2014)
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3. Problema de pesquisa
Diante do exposto, propõe-se nesta investigação contribuir para o entendimento do
uso e impacto de ferramentas tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem de estudantes
de enfermagem, bem como propor reflexão ampliada sobre o ensinar e o aprender na
perspectiva das metodologias ativas e das preferências dos estudantes.
Sumariamente, o problema que esta pesquisa busca responder é se o serious game
e-Baby: integridade da pele impacta na aprendizagem cognitiva de estudantes de enfermagem
por meio de um curso em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), considerando os estilos de
aprendizagem.

4. Hipóteses
Com base nas potencialidades das tecnologias educacionais, atreladas às
preferências dos estudantes universitários considerados integrantes da geração Y, de nativos
digitais, propomos como hipótese alternativa principal (H1’) que a aprendizagem cognitiva dos
estudantes terá impacto significativo em desempenho após uso do serious game e-Baby como
intervenção quando comparada à aprendizagem do grupo controle. A hipótese nula é que os
grupos terão desempenho igual.
Com base nas perguntas de pesquisa relacionadas ao problema principal, temos:
H20: Os estilos de aprendizagem não interferem no desempenho de estudantes
(nula)
H2’: Os estilos de aprendizagem interferem no desempenho de estudantes
(alternativa)
H30: o serious game e-Baby: integridade da pele possui o mesmo impacto na
aprendizagem cognitiva independente do estilo de aprendizagem (nula)
H3’: o serious game e-Baby: integridade da pele é mais eficaz no impacto de
aprendizagem cognitiva nos estilos de aprendizagem visual e ativo moderado ou forte
(alternativa)
H40: Os estilos de aprendizagem não interferem na satisfação dos estudantes acerca
do serious game e-Baby: integridade da pele (nula)
H4’: Os estilos de aprendizagem interferem na satisfação dos estudantes acerca do
serious game e-Baby: integridade da pele (alternativa)
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H50: O serious game e-Baby: integridade da pele não é considerado satisfatório
pelos estudantes como ferramenta de aprendizagem (nula)
H5’: O serious game e-Baby: integridade da pele é considerado satisfatório pelos
estudantes como ferramenta de aprendizagem (alternativa)

5. Objetivo geral
Avaliar o impacto do serious game e-Baby: integridade da pele na aprendizagem
cognitiva de estudantes de enfermagem, considerando os estilos de aprendizagem.

5.1 Objetivos específicos
1. Desenvolver o serious game e-Baby: integridade da pele;
2. Validar o serious game frente às heurísticas de interface, elementos
educacionais, conteúdo, jogabilidade e multimídia com experts em
tecnologia e no cuidado com RNPT;
3. Identificar os estilos de aprendizagem predominantes na amostra;
4. Comparar a aprendizagem de estudantes de enfermagem antes e após um
curso extracurricular na temática, incluindo ou não o serious game e-Baby
(intervenção);
5. Comparar a aprendizagem de estudantes em um curso extracurricular na
temática, que utilizaram o serious game e-Baby (intervenção) com os que
não utilizaram;
6. Investigar a satisfação dos estudantes acerca da nova tecnologia
desenvolvida;
7. Investigar a avaliação dos estudantes com relação ao curso oferecido;
8. Relacionar as variáveis: estilo de aprendizagem, desempenho no
aprendizado e grupo controle ou experimental
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6. Justificativa
O presente estudo é importante ao se considerar o panorama previamente
apresentado sobre a prematuridade e sua estreita relação com as demandas apresentadas pela
OMS para os diversos países, sobretudo aqueles com grandes índices de mortalidade neonatal,
e SUS, no contexto nacional de políticas públicas frente à saúde da criança e neonato. Lidamos
com uma necessidade real de preparo dos profissionais de saúde para oferecimento de
assistência pautada em evidência científica e na humanização ao RNPT e sua família.
Acreditamos que o e-Baby: integridade da pele como ferramenta de aprendizagem
inédita possa auxiliar docentes, estudantes e profissionais de saúde, especialmente da
enfermagem, em todo o Brasil a compreender melhor o cuidado com a pele destes bebês e
refletir sobre suas práticas neste tema, sobretudo no contexto hospitalar onde os riscos de
infecção são marcadamente maiores e a preservação da pele íntegra é fator crítico para a
promoção em saúde dos prematuros.
Além dos aspectos relacionados ao desenvolvimento da tecnologia em si e sua
validação sob a perspectiva dos experts de tecnologia e saúde, é preciso mensurar os efeitos dos
esforços de desenvolvimento na aprendizagem, investigando o desempenho do estudante e o
fator emocional, aqui delimitados pela aprendizagem cognitiva e pela satisfação.
A literatura já aponta a necessidade de pesquisas que objetivam mensurar impacto
de melhoria de aprendizagem há cerca de uma década, apresentando esta demanda
continuamente até os dias atuais e criticando trabalhos que se restrinjam à avaliação da
satisfação, aspecto comumente investigado. Deste modo, acreditamos que nosso estudo tenha
sua importância alicerçada em uma lacuna do campo de pesquisas em educação e tecnologias
computacionais para formação de profissionais de saúde, em especial da enfermagem.
Apesar de enfatizarmos a avaliação da aprendizagem, valorizamos no presente
trabalho o impacto da tecnologia na satisfação, segundo perspectiva emocional, ao considerar
que a emoção se relaciona intrinsicamente com os processos cognitivos (BRUNO, 2010;
PIAGET, 2005; VYGOTSKI, 2001), influenciando no comportamento e nas ações dos
indivíduos. Deste modo, reconhecer a satisfação dos estudantes diante do e-Baby: integridade
da pele nos dá indícios da interação humano-computador (IHC)*1 e do quanto ela pode impactar

1

IHC trata-se de uma disciplina que vincula design e computação, considerando aspectos emocionais e de ergonomia
(usabilidade e funcionalidade), se interessando pela relação entre usuário e tecnologia de modo a avançar na integração de
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na aprendizagem do tema, além de identificar o que são considerados pontos positivos pelos
usuários e quais as oportunidades de melhoria apontadas por eles.
Por fim, justificamos a importância deste estudo ao considerar os estilos de
aprendizagem e sua relação com a satisfação diante de um serious game, e o quanto isto pode
impactar no desempenho cognitivo sobre o cuidado com a pele do prematuro, denotando o
ineditismo do mesmo para além da ferramenta tecnológica em si.

interfaces com as preferências dos usuários (SILVA; LOPES, 2015; XAVIER; GARCIA; NERIS, 2012)(SILVA; LOPES,
2015; XAVIER; GARCIA; NERIS, 2012). Muito estudos apontam a necessidade da IHC para o sucesso de tecnologias diante
do público-alvo, sendo ela considerada por designers e programadores no processo de desenvolvimento de tecnologias, assim
como ocorreu no presente estudo.

64

7. MATERIAIS E MÉTODOS

7.1 Tipo de pesquisa
Esta é uma pesquisa metodológica, quanto ao desenvolvimento da tecnologia
educacional, e experimental quanto à investigação de impacto de aprendizagem, método este
que consiste essencialmente em submeter os objetos de estudo à influência de certas variáveis
(intervenção) para observar os resultados que esta intervenção produz no objeto (GIL, 2008).
Possui abordagem longitudinal e combinação de análise quantitativa e qualitativa.
Para o desenvolvimento do e-Baby: integridade da pele utilizamos a combinação de
alguns referenciais metodológicos: Bernardo (1996) quanto ao desenvolvimento de softwares
multimídias para a área da saúde; Preece, Rogers e Sharp (2007) para construção do design
interativo centrado no usuário; e Marfisi-Schottman, George e Tarpin-Bernard (2010) com
especificidades para criação de serious games. Assim, as fases de desenvolvimento adotadas
neste trabalho foram: definição de escopo (conteúdo pedagógico) (BERNARDO, 1996;
MARFISI-SCHOTTMAN; GEORGE; TARPIN-BERNARD, 2010), definição do formato do
jogo e funcionalidades (MARFISI-SCHOTTMAN; GEORGE; TARPIN-BERNARD, 2010),
descrição do roteiro e comunicação com a equipe de desenvolvimento (MARFISISCHOTTMAN; GEORGE; TARPIN-BERNARD, 2010), prototipagem com avaliação e
produção (BERNARDO, 1996; MARFISI-SCHOTTMAN; GEORGE; TARPIN-BERNARD,
2010; PREECE; ROGERS; SHARP, 2007).
Para além dos referenciais em interação humano-computador supracitados,
mantivemos o padrão gráfico que já havia sido validado junto aos usuários finais na série eBaby, que abordaram as necessidades de oxigenação e circulação, à luz do design emocional –
variável que não avaliamos neste estudo.
Brevemente no intuito de contextualizar, design emocional é a área que pretende
compreender as emoções provocadas no usuário por meio do acesso a produtos ou tecnologias
(NORMAN, 2008), neste caso, o serious game. Corroboramos estudiosos de que para o
desenvolvimento de serious games engajadores é necessário ir além do realismo, incorporando
conhecimentos avançados de design que possivelmente agrade um maior número de pessoas,
sendo este o papel do design emocional (FONSECA et al., 2014a).
Após a produção, realizamos validação com quatro experts, seguindo a
recomendação de Nielsen (1994) de no mínimo três e no máximo cinco especialistas, assim
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como outros trabalhos realizados na área (MOHAMED; JAAFAR, 2012; NIELSEN, 1994;
VALLE et al., 2013).
Com relação ao experimento, este tem sido o método considerado ideal para
comprovação de uma observação empírica no ramo da pesquisa científica ao longo de três
séculos (PRODANOV; DE FREITAS, 2013), por isso nos motivamos a escolhê-lo. Apesar
disto, reconhecemos que a pesquisa em educação deve ser compreendida como um evento de
difícil controle, diferentemente do que geralmente ocorre nos experimentos em laboratórios,
por exemplo. Assim, acreditamos que a comparação entre grupos ainda é o método que melhor
permite comparação em face à uma intervenção pedagógica, em associação com a interpretação
de variáveis como preferências, motivação, dedicação e estilo de aprendizagem dos estudantes.
Para mensuração de aprendizagem cognitiva utilizamos não apenas os escores
iniciais e finais, mas sim a diferença entre eles, denominada desempenho (AREDES et al.,
2015b; DOMITROV; RUMRILL-JR, 2003).
Segundo revisão integrativa da literatura, há limitações metodológicas nos estudos
acerca do ensino mediado pelo computador para enfermagem, assim, pretendemos avançar, no
presente estudo nas boas práticas quanto à metodologia científica. As principais limitações
apontadas foram a amostra pequena, estudo transversal, amostra por conveniência,
contaminação entre grupo controle e experimental, baixa consistência interna entre pré e pósteste, período de curso diferente entre grupo controle e experimental, e investigação em apenas
uma unidade de pesquisa (BLOOMFIELD; WHITE; ROBERTS, 2008).
Além disso, muitos estudos tendem apenas à abordagem de satisfação dos
estudantes frente às inovações tecnológicas no ensino, o que, embora seja um objeto de estudo
muito importante e de nosso interesse também, quando investigado isoladamente não permite
conclusões com relação aos resultados provocados na aprendizagem (BLOOMFIELD; WHILE;
ROBERTS, 2008).
Para o estudo do impacto da aprendizagem construímos um curso extracurricular
de 30 horas com caráter semipresencial (contendo dois encontros presenciais) e organizado no
Moodle® em quatro módulos principais, correspondendo às quatro semanas do curso: 1. A pele
do bebê prematuro no contexto hospitalar, 2. Achados normais e anormais da pele, 3. Dermatite
na área da fralda e candidíase e 4. Uso de produtos tópicos: antissépticos e outras soluções.
Participaram da organização e facilitação do curso duas professoras, sendo estas as
pesquisadoras.
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Um grupo teve acesso ao serious game (experimental) e o outro não, sendo esta a
única diferença entre eles além da avaliação do jogo educacional que só foi realizada pelos
participantes que o acessaram durante o curso. O acesso foi disponibilizado online, pelo próprio
AVA, controlado por login e senha.
Foi realizada divulgação do curso extracurricular denominado Cuidado à
integridade da pele do bebê prematuro: prática baseada em evidências por meio digital,
páginas das pesquisadoras na rede social, fanpage da EERP-USP, e-mail dos estudantes,
cartazes nas instituições participantes e no website da EERP-USP.
Dividimos os participantes do estudo em dois grupos, sendo que metade dos
estudantes foi alocada aleatoriamente ao grupo controle e a outra metade ao grupo experimental.
A aleatorização realizada é classificada como tipo simples e ocorreu com auxílio de programa
gratuito disponibilizado pelo website http://randomization.com, após aceite de participação em
pesquisa e entrega de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O curso para os
dois grupos ocorreu paralelamente e o acesso ao serious game e-Baby: integridade da pele foi
oferecido apenas ao experimental, sendo este caracterizado como a intervenção do estudo.
Considerando o risco de contaminação da amostra, esperado nos estudos
experimentais com estudantes devido à possibilidade de o grupo experimental compartilhar
aspectos da intervenção com os colegas do controle, orientamos que após a pesquisa, todos
teriam acesso ao ambiente de curso do grupo oposto e poderiam, então, entrar em contato com
as diferentes estratégias deles (que, neste caso, era apenas o serious game). Acreditamos que a
estratégia de curso semipresencial também tenha minimizado o risco de contaminação entre os
grupos, uma vez que trabalhando presencialmente os estudantes teriam mais oportunidades para
comentar com os colegas sobre o jogo.
Uma vez que apenas os participantes alocados no grupo experimental tiveram
acesso ao serious game, o conteúdo que definiu o escopo da intervenção foi oferecido aos
estudantes do grupo controle por meio dos textos e discussões em fóruns, lista de exercícios e
portfólio. Desta forma, as oportunidades de aprendizagem oferecidas no curso foram
equivalentes, podendo ambos os grupos terem obtido desempenho igual em escores no pósteste.
Dados qualitativos foram coletados por meio de questionários online durante o
oferecimento do curso que apresentavam campos livres para discurso dos estudantes sobre
temas permeando educação a distância, preferências de aprendizagem e avaliação do serious
game e do curso.
A Figura 3 abaixo representa a trajetória da pesquisa resumidamente:

*A coleta de dados com os estudantes precedeu a validação do serious game com os experts. Sugerimos que a coleta a suceda em estudos futuros.

Figura 3.

Trajetória resumida da pesquisa
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Amostra e instituições participantes
Os critérios de inclusão demandaram que os estudantes estivessem regularmente
matriculados nos cursos de enfermagem das universidades públicas envolvidas e que já
tivessem cursado disciplina específica de saúde da criança, com atividades teórico-práticas em
cenário de prática hospitalar. Orientamos que não era necessário possuir qualquer dispositivo
eletrônico, sendo necessário apenas acesso disponível a computador e internet - era sabido
desde a fase de planejamento da pesquisa que as universidades envolvidas no estudo possuíam
computadores com internet disponíveis para os discentes. Aqueles que possuíssem dispositivos
móveis como smartphones ou tablets poderiam ainda acessar o serious game por este meio, não
sendo este de caráter obrigatório nem determinante para a realização da pesquisa e cumprimento
dos objetivos propostos. Os critérios de exclusão adotados foram: ausência no pré ou pós-teste,
não participação no AVA (verificado semanalmente por meio do cumprimento das atividades).
Na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foi realizado o projeto piloto, um
mês antes do primeiro ciclo da coleta de dados, o que aprimorou a coleta de dados do estudo ao
oferecer aos pesquisadores noções de operacionalização; descrito em tópico específico a seguir.
Esta pesquisa, desconsiderando o projeto piloto, envolveu três ciclos de coleta de
dados: um no Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
(DE-UFTM) (mês de abril de 2016) e dois na EERP-USP (novembro de 2015 e maio de 2016).
A amostra foi composta por 47 graduandos de Enfermagem das universidades
públicas Universidade de São Paulo – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP)
e Universidade Federal do Triângulo Mineiro – Departamento de Enfermagem (DE/UFTM)
sendo 32 participantes oriundos da primeira e 15 da segunda instituição. O consort abaixo
representa o processo de recrutamento, inclusão e exclusão:

*GC – grupo controle, GC – grupo experimental. Obs: houve uma retirada de TCLE no GC – EERP1
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7.2 Aspectos éticos
Considerando que os participantes da pesquisa foram estudantes, a priori foi obtida
autorização da Comissão de Graduação (CG) da EERP-USP, instituição proponente, de modo
a esclarecer os procedimentos do estudo e do convite de participação de acordo com as
resoluções éticas para pesquisa vigentes, sobretudo a Resolução 466/2012. Além da descrição
detalhada do estudo, como posteriormente enviada ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP),
foram ressaltados os cuidados com a relação de autoridade professor-aluno de modo que não
ocorresse neste estudo aceite coercitivo ou de qualquer natureza que não voluntária.
Após incorporação da pesquisa e seus anexos requeridos pela Plataforma Brasil,
bem como carta de ciência das instituições coparticipantes e aprovação da CG, o presente
estudo foi aprovado pelo CEP em 07 de maio de 2014, registrado pelo número de protocolo
638.277 (ANEXO A).
No primeiro dia do encontro, aqueles que preenchiam os requisitos dos critérios de
inclusão foram convidados a participar do estudo e a eles foram entregues duas cópias do TCLE
(APÊNDICE A) e realizadas orientações da pesquisa. Foi verbalizado que a participação ou
não na pesquisa não impactava o oferecimento do curso extracurricular, aspecto este reforçado
pela participação de estudantes no curso que não participaram da pesquisa, pois não atenderam
aos critérios acima descritos.
A todos os estudantes que receberam o TCLE, foi oferecido tempo suficiente para
leitura e nenhum apresentou questões. Foram reforçados aspectos como caráter voluntário da
participação, direito de desistir a qualquer momento, confidencialidade, riscos e benefícios,
procedimentos envolvidos no estudo e contatos do pesquisador, seguindo dentre outras, as
recomendações previstas na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os
estudantes que receberam os termos de consentimento aceitaram participar da pesquisa.
É importante ressaltar que foi um curso extracurricular, ministrado pelas
pesquisadoras e sem vínculo com quaisquer notas e frequências com disciplinas da estrutura
curricular dos cursos de graduação em Enfermagem. O oferecimento do TCLE foi realizado
por pesquisadora que não compõe o corpo docente de nenhuma das universidades, eximindose dos conflitos de interesse cabíveis nas relações de autoridade entre estudante-professor que
poderiam interferir no aceite de participação por vulnerabilidade.
Aos experts foi oferecido TCLE específico para a validação heurística (APÊNDICE
B).
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7.3 Instrumentos de coleta de dados

HEDEG - Heuristic Evaluation for Digital Educational Games
O instrumento Heuristic Evaluation for Digital Educational Games (HEDEG)
(ANEXO B) foi utilizado no presente estudo para reconhecer o serious game como validado
nas heurísticas de interface, elementos educativos, conteúdo, jogabilidade e multimídia, próprio
para avaliação de jogos educativos digitais. Este instrumento foi traduzido e adaptado do
instrumento original denominado PHEG – Playability Heuristic Evaluation for Educational
Computer Games, desenvolvido por Mohamed e Jafaar (2012). Após tradução e adaptação, o
mesmo foi validado por pesquisadores vinculados à UFSCar, no Brasil, junto a experts e
avaliadores não especialistas (VALLE et al., 2013).
A análise dos itens seguiu recomendação dos próprios autores ao utilizar as
heurísticas de Nielsen (VALLE et al., 2013), e definiu o número de experts segundo o mesmo
critério (recomendação de três a cinco experts). Tais heurísticas definem um escore que varia
de 0 a 4 relacionando-os ao nível de eventuais problemas, como mostra o Quadro 2 abaixo:

Quadro 2.

Avaliação heurística de usabilidade, adaptada de Nielsen (1994)
Conceito

Descrição
Problema

0

encontrado

não

necessariamente prejudica o uso
Problema

estético

que

não

1

necessariamente requer correção

2

Problema de baixa prioridade

3

Problema de alta prioridade

4

Problema de prioridade urgente

As adaptações foram cuidadosamente analisadas, com as quais concordamos, e a
definição por este instrumento para coleta de dados na presente pesquisa se deu, sobretudo, pela
possibilidade de realizar a validação do serious game junto a avaliadores não especialistas,
abordagem proposta pelos autores do HEDEG e por eles validada em estudo científico (VALLE
et al., 2013).
Desta forma, a amostra de experts foi composta por quatro participantes, destes três
são enfermeiras: duas atuantes em uma Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN)
do Hospital das Clínica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
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Paulo (HCFMRP-USP) há pelo menos quatro anos e que participaram da elaboração do escopo
do serious game comparando experiências no cenário de prática com achados na literatura
científica, sendo uma delas especialista em Enfermagem na Terapia Intensiva Neonatal e a outra
doutora em ciências cujo foco de investigação também se relaciona a desenvolvimento de
serious games. A outra é pós-graduanda stricto sensu com experiência no desenvolvimento,
validação e avaliação de jogos educativos digitais na área da saúde. Ainda, para adicionar o
olhar de um profissional da área de tecnologia com experiência em avaliação de jogos,
participou como expert um bacharel em ciência da computação e mestrando em engenharia de
software, jogos educativos digitais e avaliações heurísticas, um dos autores do instrumento
HEDEG.
Portanto, dos nossos quatro experts um é especialista da área de tecnologia em jogos
e três são especialistas no tema, sendo que destas, duas têm experiência com desenvolvimento
e validação de serious games.
Aos enfermeiros, foi acrescida uma curta avaliação em escala do tipo Likert, cujo
objetivo foi mensurar a relevância clínica do jogo, como mostra o APÊNDICE B.
O critério de validação adotado para o serious game foi a obtenção de pelo menos
75% de ausência de erros ou erros classificados até o tipo 2 para cada item. Ou seja, se em um
determinado item mais que um expert apontou um problema de alta prioridade ou prioridade
urgente, não há validação para aquele item. E, finalmente, pensando nos grupos das heurísticas,
se mais que 25% dos itens de cada grupo não foi validado, então a heurística toda não é
considerada validada.

ILS – Index of Learning Styles
O ILS (ANEXO C) – Index of Learning Styles foi desenvolvido por Richard M.
Felder e Barbara Soloman em 1991 com o objetivo de identificar nos estudantes seus estilos de
aprendizagem (EA) dominantes que poderiam ser: ativo/reflexivo, sensorial/intuitivo,
visual/verbal e sequencial/global.
Com relação à confiabilidade e validade, sete trabalhos internacionais e dois
nacionais foram realizados com este intuito, sendo que seis deles (incluindo um brasileiro) o
indicaram como instrumento válido e confiável para identificar os EA. Como é comum a todo
instrumento, foi sugerido teste em diferentes amostras e nos apoiaremos na validação realizada
junto a estudantes brasileiros matriculados em universidades públicas.
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Um dos estudos internacionais que reprovou o uso do instrumento (VAN
ZWANENBERG; WILKINSON; ANDERSON, 2000) foi criticado em termos metodológicos
por ausência de reteste no trabalho de validação e confiabilidade publicado por Zywno (2003).
Felder e Spurlin (2005), por sua vez, realizaram um estudo com base nos resultados das
pesquisas que até aquele momento haviam utilizado o instrumento e explicaram diversos
aspectos do processo de utilização e validação, desde a forma de aplicação até a questão de
validade e confiabilidade.
No Brasil, o instrumento ILS foi traduzido e adaptado por Kuri e Giorgetti (1996)
e foi reprovado em validação de conteúdo e confiabilidade no estudo de Lopes (2002) que o
aplicou junto a 449 estudantes universitários em Minas Gerais e teve participação de juízes para
avaliar os itens. Entretanto, em 2004, Kuri realizou pesquisa com 840 estudantes universitários
paulistas e comprovou validade e confiabilidade do instrumento.
O ILS já foi utilizado no Brasil para identificar os estilos de aprendizagem dos
estudantes tendo como objetivos associados: investigar prevalência por área do conhecimento,
mudança com o passar do tempo, preferência entre disciplinas, correlação com notas obtidas no
curso, dentre outros (DIAS; SAUAIA; YOSHIZAKI, 2013; SILVA; OLIVEIRA NETO,
2010a).
O instrumento é composto por 44 itens dicotômicos, ou seja, que podem ser
respondidos entre duas alternativas ‘a’ ou ‘b’ por item – sendo que o estudante não pode deixar
em branco e não pode selecionar mais que uma. Caso ele acredite que ambas alternativas se
apliquem, deve selecionar a mais frequentemente manifestada.
Os 44 itens investigam as preferências na forma de aprender e se dividem entre as
quatro dimensões de estilos acima descritas, sendo que a pontuação é verificada em cada uma
destas categorias e subtraídas par a par nas opções correspondentes. Ao final, verifica-se se a
pontuação indicando leve (1 e 3), moderada (5 e 7) ou forte (9 e 11) predileção às dimensões
contempladas no instrumento.
Por exemplo, considerando que um indivíduo obtenha a seguinte pontuação por EA
em se tratando da dimensão sequencial/global: 7 pontos para sequencial e 4 pontos para global
(cuja diferença é o valor 3 positivo para sequencial). Com base no resultado obtido, o estudante
é classificado como tendo o estilo de compreensão sequencial de intensidade leve, o que indica
sua maior facilidade em estudar linearmente cada etapa do conteúdo proposto, resolvendo cada
parte de um problema individualmente, para então concluí-lo. Este mesmo estudante apresentou
9 pontos na dimensão intuitiva e 2 na sensorial (7 pontos na diferença tendendo a intuitivo), 5
pontos na dimensão visual e 6 verbal (1 ponto na diferença) e 11 pontos na dimensão ativa e 0
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no reflexivo (11 pontos na diferença). No Quadro 3 está representado graficamente a lógica de
distribuição de escores com o resultado do exemplo apresentado no texto em destaque.
Com relação à intensidade, tem-se que ‘leve’ indica balanceamento entre as opções
dicotômicas da dimensão avaliada, como consta no exemplo, ‘moderada’ indica que o estudante
terá mais facilidade de aprender quando exposto a situações correspondentes com sua
preferência e ‘forte’ significa que o estudante pode ter dificuldades em aprender quando exposto
a situações de aprendizagem divergentes de sua preferência.

Quadro 3.

Estilos de aprendizagem segundo dimensões e escores do ILS, contendo

destaque para exemplificação do texto

Estilos

Escores
Forte

Moderado

Estilos

Leve

Moderado

Forte

Sensorial

11

9

7

5

3

1

1

3

5

7

9

11

Intuitivo

Visual

11

9

7

5

3

1

1

3

5

7

9

11

Verbal

Ativo

11

9

7

5

3

1

1

3

5

7

9

11

Reflexivo

Sequencial 11

9

7

5

3

1

1

3

5

7

9

11

Global

Pré e pós-testes
Definimos o formato das questões como sendo unicamente de múltipla escolha
sobretudo pela geração de escores padronizados. Kastner e Stangl (2011) apresentam em seu
trabalho as três possibilidades mais conhecidas de questionários de múltipla escolha, com base
no relato de vários pesquisadores:
1. Pontuação “tudo-ou-nada” na qual o estudante deve achar a resposta correta (ou
as respostas corretas) e, caso erre, ele zera a questão. Neste caso, o aprendizado
parcial não é considerado, representando desvantagem para estudantes com
menos habilidades;
2. Pontuação por número de acertos na qual são consideradas apenas as respostas
corretas para somar pontos e ignoradas as respostas erradas – valorizando então
o aprendizado parcial;
3. Pontuação denominada University-specific scoring rule em que as respostas
erradas anulam a pontuação obtida com as respostas corretas.
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Adotamos o método de pontuação “tudo-ou-nada” devido à maior facilidade de
correção, à rapidez no momento de responder (considerando que haviam outros instrumentos e
atividades inerentes ao curso oferecido).
Assim, foram elaboradas, pelas pesquisadoras, onze questões de múltipla escolha
sobre a temática abordada no curso, a avaliação e cuidados com a pele do pré-termo, e validadas
por cinco experts (APÊNDICE C), sendo as cinco enfermeiras pesquisadoras na área de
enfermagem neonatal e/ou tecnologias educacionais para a área de saúde da criança, uma com
formação em residência e uma atuante em UCIN. Mediante consideração das sugestões e
críticas, o mesmo foi aperfeiçoado e considerado compreensível, plausível, contemplando
diferentes níveis de dificuldade e possuindo as características desejáveis: questão clara,
alternativa correta não dúbia e alternativas de confusão compatíveis. As questões foram
desenvolvidas com textos e multimeios, para serem aplicadas online.
As mesmas onze questões utilizadas no pré-teste foram repetidas no pós-teste, após
30 dias de curso, sendo este tempo de intervalo considerado adequado para evitar que os
participantes decorassem as respostas entre as aplicações. Cabe ressaltar que as questões foram
desenvolvidas com base no conteúdo do serious game e textos e atividades selecionados para o
curso, de modo que fosse possível respondê-las corretamente independentemente do grupo ao
qual os participantes foram alocados aleatoriamente.

Avaliação da satisfação dos estudantes com o uso do serious game
O instrumento para a avaliação do e-Baby: integridade da pele foi elaborado com
possibilidades de resposta em escala do tipo Likert (APÊNDICE D), variando de discordo
totalmente a concordo totalmente, e pretendeu investigar a satisfação dos estudantes ao jogá-lo
com fins educacionais e reconhecer a percepção deles acerca da relevância do uso do game.
O instrumento foi baseado em investigações anteriores sobre satisfação de uso de
ferramentas tecnológicas de ensino, bem como em análise geral de instrumentos utilizados por
pesquisadores da área nos cenários nacional e internacional (FONSECA et al., 2015b).

Avaliação da satisfação dos estudantes com o curso
Este instrumento foi desenvolvido especificamente para este estudo com o objetivo
de reconhecer aspectos como: satisfação com o curso quanto à dinâmica e organização,
qualidade do conteúdo e estratégias de ensino e preferências gerais, sob a ótica dos participantes
(APÊNDICE E).
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Avaliar o curso segundo a perspectiva do estudante é uma estratégia fundamental
com vistas ao constante aperfeiçoamento dos espaços e momentos de ensino e, reconhecendoa como boa prática de docência, a adotamos como instrumento de pesquisa para nortear nossa
análise quanto às preferências dos estudantes e objetivos alcançados.

Caracterização dos estudantes participantes da intervenção
Os itens desenvolvidos para o instrumento de caracterização (APÊNDICE F) foram
contemplados nos grupos: dados demográficos; posse, preferências e habilidades envolvendo
tecnologia; predileções em aprendizagem quando a estratégias de ensino; experiências prévias
em educação a distância (EAD).
A definição deste instrumento se deu pela necessidade de conhecer melhor a
amostra, fortalecendo os achados dos demais instrumentos e guiando a análise com base em
contexto.

7.4 Projeto Piloto
O projeto piloto foi realizado na UFSCar – Departamento de Enfermagem,
instituição coparticipante, mediante aprovação do CEP, com amostra de sete estudantes. A
baixa participação foi uma limitação encontrada e atribuída, especialmente, à divulgação com
antecedência de apenas sete dias antes do curso. Com base neste achado, a divulgação para a
coleta de dados do estudo passou a ocorrer 15 dias antes do primeiro dia do curso.
Com relação à condução do curso no projeto piloto, realizado um mês antes da
coleta de dados, verificou-se a necessidade de maior nível de detalhamento na orientação aos
estudantes sobre as atividades e datas reservadas para estas, tendo sido o curso organizado em
quatro temas principais distribuídos em quatro semanas.
Outro achado importante no piloto que guiou as ações na coleta de dados foi o uso
ineficiente do fórum pelos estudantes, ou seja, mediante questão norteadora eles se restringiram
a respondê-la e não trouxeram novas questões ou informações relevantes, baseadas nas leituras
disponibilizadas na plataforma Moodle ®, ou em referências complementares que os
participantes foram encorajados a trazer. Por vezes, repetiram os comentários dos colegas sem
adicionar sua própria percepção e compreensão sobre o assunto. Para evitar que isto ocorresse
nos ciclos de coleta de dados vindouros, o curso foi implementado com uma breve discussão
sobre os objetivos do fórum enquanto ferramenta para aprendizagem, quais experiências boas
e ruins já tiveram com fóruns e como seria possível aperfeiçoar a experiência, contratou-se o
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que era desejável e indesejável utilizando a ferramenta e dúvidas foram sanadas de acordo com
a demanda.

7.5 Análise estatística
Os dados quantitativos foram calculados por meio de média, desvio padrão,
mínimo, máximo e percentis enquanto as variáveis qualitativas foram categorizadas em tabelas
e frequências, utilizando SPSS versão 20 (Statistical Package for the Social Sciences), assim
como os testes descritos a seguir.
Para analisar os resultados, adotamos testes de estatística paramétrica dada a
distribuição normal, segundo teste Shapiro-Wilk (p=0,0502), considerando nível de
significância igual a 0,05 em todo o estudo. Para a comparação de desempenho entre os grupos
controle e experimental, foi adotado o teste t de Student. Qui-Quadrado e teste exato de Fisher
foram utilizados para algumas variáveis qualitativas. Regressão linear foi empregada para
análise conjunta de variáveis independentes como grupo e universidade, assumindo
desempenho como variável dependente. Cabe ressaltar que definimos no máximo duas
variáveis para serem analisadas na regressão, preferencialmente dicotômicas ou com até quatro
possibilidades de categorias, de modo a evitar erros considerando tamanho amostral reduzido.
O cálculo amostral foi realizado por meio de comparação entre duas médias e
desvio padrão de três trabalhos científicos publicados na área, que utilizaram o mesmo método
estatístico. Não se utilizou o piloto para este fim, devido ao número de participantes e
proximidade de tempo em relação ao primeiro ciclo da coleta de dados. Considerando diferença
entre médias de 13 pontos (desempenho) e desvio padrão de 15 pontos, o cálculo previu a
inclusão de 28 estudantes por grupo com poder de teste de 90% (1-β).

7.6 Análise qualitativa
Para a análise qualitativa dos dados advindos dos questionários, obtidos por meio
de campos específicos para os estudantes discursarem livremente, utilizamos o referencial de
Bardin na análise de conteúdo.
A análise de conteúdo é a mais antiga dentre as formas de se analisar os dados,
porém a mais utilizada na prática, funcionando basicamente como a seleção de unidades em
meio ao texto completo, posteriormente agrupadas em categorias, requerendo grande rigor no
intuito de superar as incertezas (BARDIN, 2011).
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As fases que integram a análise de conteúdo são: pré-análise, exploração do
material e interpretação (BARDIN, 2011):
Pré-análise
Nesta fase, cabe a organização das ideias e dos dados obtidos na coleta procedendo
com a análise dos documentos envolvidos na pesquisa, levantamento de hipóteses e objetivos.
Inicia-se com a leitura flutuante, assim denominada por ser um primeiro contato com o texto,
ainda impreciso, até que as leituras sucessivamente aproximem o pesquisador do material e esse
passe a fazer leituras mais precisas dos dados.
Utilizamos a não seletividade, de modo a considerar o todo e não apenas os trechos
de discurso ou os discursos de determinados participantes que pudessem parecer alinhados com
o interesse ou hipóteses. Ainda, sobre a amostra, consideramos para a análise qualitativa todas
as respostas obtidas (ora pela totalidade de estudantes, n=47, ora por apenas um grupo quando
o questionário era aplicável a apenas este), não tendo sido feita nova amostragem para estes
dados ao relevarmos a pluralidade destes em meio aos estudantes de enfermagem e suas
preferências de aprendizagem.
Atendemos a outros preceitos da pré-análise, segundo referencial adotado, como a
regra da homogeneidade (questionários atendem rigorosamente aos critérios de escolha da fonte
de informações) e a regra da pertinência (textos correspondem aos objetivos).
Exploração do material
Após determinação de objetivos e hipóteses na fase de pré-análise e até mesmo
antes da condução da coleta de dados, a exploração do material refere-se à codificação, definida
pelo autor como tratamento do material; assim, esta fase compreende: os recortes do texto bruto,
cuja operacionalização depende das hipóteses e objetivos; a enumeração, seguindo um padrão
de contagem; e a categorização, ao se classificar os trechos recortados e agrega-los por
semelhança.
Interpretação
A análise temática, característica da análise de conteúdo, envolve o descobrimento
dos núcleos de sentido manifestados pelos participantes da pesquisa, sendo que a frequência de
aparição faz parte da relevância do tema, compilando um olhar quantitativo em meio à
abordagem qualitativa descrita. Assim, optamos por verificar a frequência dos núcleos de
sentido nesta pesquisa e as apresentamos no item Resultados, a seguir.
Para guiar a interpretação das categorias, utilizamos os referenciais teóricos
apresentados previamente e consideramos nesta fase: a objetividade e fidelidade, princípios que

78

evitam a ação da subjetividade sobre as categorias ao defini-las com rigor; e a pertinência, ao
estar em consonância com os objetivos da pesquisa.
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8. RESULTADOS

8.1 Desenvolvimento e validação do serious game e-Baby: integridade da pele
Definição do tema
O serious game e-Baby: integridade da pele integra um contexto maior de
ferramenta digital educacional que envolve aprendizagem da avaliação clínica de enfermagem
de outras necessidades humanas básicas como oxigenação, circulação, termorregulação e
nutrição. O projeto maior e-Baby teve início em 2011 com a necessidade de oxigenação, ao
considerá-la a primeira em ordem de relevância, tanto na perspectiva das necessidades humanas
como na dos acometimentos à clientela à qual se refere, os RNPT. Considerando os bons
resultados obtidos em análises de impacto na aprendizagem de estudantes com esta iniciativa,
expandimos com a abordagem de um novo tema e ampliamos a investigação envolvendo
variáveis que poderiam se relacionar ao sucesso da ferramenta, como os estilos de
aprendizagem, abordados neste estudo.
A definição do tema integridade da pele é justificada pela importância desta
condição para evitar ocorrências de infecções, apontadas como principal causa de morte em
crianças antes de completar cinco anos de vida (51,8% dos óbitos, correspondendo a 3257
milhões de crianças em todo o mundo no ano de 2015), e seu risco aumentado de morte em
RNPT (prematuridade é considerada desde 2015 a principal causa de morte no período neonatal,
correspondendo a 965 mil mortes em todo o mundo naquele ano). Além disso, não foi
encontrada na literatura científica descrição de qualquer ferramenta de ensino para avaliação e
cuidados com a pele do prematuro e, ainda, que fosse fundamentada na simulação virtual, como
é o caso do e-Baby, fortalecendo a importância de sua criação.
Considerando o tema relevante para a aprendizagem de graduandos e enfermeiros,
visando aprimoramento na formação para reflexo direto na assistência de enfermagem aos
RNPT, desenvolvemos o serious game e-Baby: integridade da pele, com a colaboração de
enfermeiras atuantes no cenário de prática, e o validamos junto a um painel de experts.
A prematuridade traz consigo a vulnerabilidade de um organismo imaturo que é
mais suscetível a adquirir infecções e mais dificilmente se recupera deste tipo de condição,
devido às suas limitações fisiológicas ocasionadas pelo nascimento antes do termo (FONSECA
et al., 2014b; VISSCHER, 2009). Uma das estruturas comprometidas pela incompletude da
gestação é a pele do bebê, cujo desenvolvimento é interrompido antes da formação do estrato
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córneo, última camada da epiderme (CARLIDGE, 2000) e que no contexto de internação
hospitalar e seus riscos, pode gerar complicações diversas caso ocorra dano à integridade da
pele.
As etapas de desenvolvimento do game
Uma vez definido o tema da necessidade humana básica do serious game,
sequencialmente passamos às etapas de desenvolvimento conforme descrição no item Materiais
e Métodos deste trabalho.
a. Definição do escopo (conteúdo pedagógico)
Para a escolha dos conteúdos que o serious game abordou, associamos revisão
integrativa da literatura sobre avaliação clínica e cuidados com a pele do RNPT e posterior
discussão com enfermeiras atuantes em uma UCIN. Para esta reunião, foram levados os achados
preliminares da primeira busca na literatura e realizada analogia destes com a experiências das
enfermeiras na unidade neonatal, indo desde a frequência de aparecimento de condições clínicas
relacionadas à pele do prematuro, às práticas de enfermagem adotadas na prática e reportadas
em materiais científicos.
A busca na literatura apontou lacunas sobre a avaliação clínica da integridade de
pele do prematuro, sugerindo a necessidade de mais investigações na temática, mas agregando
dados importantes para o desenvolvimento do roteiro e escolha de ferramentas e desfechos.
Para escolha dos tópicos foi considerada a frequência dos sinais/sintomas nos prematuros
atendidos na UCIN e aspectos fundamentais para preparar os estudantes para a prática clínica
antes de lidar com o bebê real.
Após ponderação por relevância, elegemos como escopo do serious game e-Baby:
integridade da pele a avaliação clínica e cuidados frente à dermatite na área da fralda, infecção
por candidíase, uso de antissépticos antes de punção venosa, higiene durante troca de fraldas e
manejo de adesivos para fixação de cateter de O2, acesso venoso periférico e sensor de
temperatura.
b. Definição do formato do jogo e funcionalidade
Face à importância de continuidade no padrão do jogo previamente desenvolvido,
por meio das necessidades de oxigenação e circulação, mantivemos o formato e funcionalidades
gerais para evitar confusões no usuário quando transitar entre as diferentes necessidades de
saúde. Assim, utilizamos o caso clínico do mesmo bebê como base incorporando aspectos
novos referentes à integridade da pele e novidades interessantes, como o feedback informativo.
O jogo compreende o caso clínico de um RNPT nascido com idade gestacional igual
a 32 semanas e 5 dias, com diagnóstico de persistência do canal arterial e desconforto
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respiratório precoce, nascido e internado no hospital há 22 dias. Uma enfermeira virtual (Figura
4) narra toda a apresentação do caso detalhando dados importantes para a anamnese e histórico
da avaliação clínica, por meio de texto escrito e gravação de áudio, até que se apresente o
desafio ao usuário para avaliar clinicamente o RNPT e promover os cuidados de enfermagem
adequados. O caso pode ser lido e ouvido quantas vezes o usuário desejar, inclusive utilizando
a função pausar, se necessário, conforme barra inferior de progresso do vídeo.

Figura 4.

Tela inicial do serious game e-Baby com apresentação do caso clínico pela

enfermeira virtual

Para as ações de avaliação clínica e de cuidados de enfermagem, o usuário lança
mão das ferramentas disponíveis na barra inferior e utilizando a técnica arrasta-e-solta,
posiciona as que julgar adequadas na barra superior da tela. Caso a ferramenta escolhida não
for correta, ao tentar posicioná-la no espaço vazio da barra superior, ela retorna
automaticamente para o local original e, em alguns casos, gera feedback informativo explicando
o porquê de a ferramenta não ser adequada. Caso seja adequada, ela permanece na barra superior
e, uma vez selecionados todos os ícones corretos, o jogo prossegue.
A Figura 5 abaixo ilustra as ferramentas disponíveis em duas telas do serious game,
sendo elas: benzina, ácidos graxos essenciais, medicamento antifúngico em pomada
(cetoconazol), hidrocoloide, produtos para higiene como água, sabonete e algodão, adesivos
como esparadrapo e fita microporosa, e ferramentas indicando inspeção (olho) e ação por meio
do uso das mãos.
A escolha das ferramentas foi feita com base em produtos geralmente disponíveis
em hospitais, exceto a benzina que é um solvente derivado de petróleo, anteriormente utilizado
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em alguns serviços para remoção de adesivos da pele. Apesar da benzina não ser mais
encontrada em hospitais devido à sua toxicidade e rápida absorção pela pele e vias aéreas, há
menção de seu uso na literatura em um passado recente (MACEDO et al., 2004) e pretendemos,
portanto, levantar o assunto como alerta para a importância de selecionar produtos tópicos
adequados.

Figura 5.

Telas indicando seleção de ferramentas e técnica de arrastar e deixar o ícone

A despeito do sistema de feedback que informa apenas se a ação do usuário está
correta ou incorreta, incorporamos nova funcionalidade, a qual denominamos feedback
informativo, que acrescenta explicação e informação adicional sobre o tópico além de mostrar
ao usuário se sua ação foi correta ou incorreta, como mostra a Figura 6. Por exemplo: em
determinado momento do serious game o usuário deve selecionar ferramentas para remoção de
um adesivo na face do RNPT virtual; ao selecionar benzina, solvente outrora utilizado em
hospitais para remoção de adesivos, aparece um feedback negativo com estímulo sonoro e
visual, além de um pequeno texto contextualizando a inadequação com informações de que a
solução selecionada é tóxica e pode causar danos sistêmicos ao organismo do bebê.
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Figura 6.

Feedback informativo de ação correta (tela 1) e ação incorreta (tela 2)

Após escolha das ferramentas, o jogo apresenta um vídeo que simula a intervenção
do enfermeiro na cena, seguida por uma questão em que é necessária a tomada de decisão. Por
exemplo: na etapa após a troca de fraldas e a higiene na região perineal aparece na tela uma
questão sobre a condição clínica da pele, na qual espera-se que o usuário identifique hiperemia
e pápulas satélites e, então, selecione a opção com a melhor conduta com base no quadro de
dermatite associada a candidíase.
Por fim, a cada escolha adequada os escores aumentam, representados graficamente
em uma barra lateral, intensificando a característica de jogabilidade do serious game. Por meio
dela, os estudantes conseguem mensurar seu desempenho e tentar aprimorar na próxima jogada,
se desejarem.

c. Descrição do roteiro e comunicação com a equipe de desenvolvimento
O roteiro envolveu o progresso de uma avaliação clínica com foco na necessidade
de integridade da pele e teve, em um determinado momento, recurso de avançar no tempo (em
alguns dias) para representar o surgimento de dermatite em área da fralda com contaminação
fúngica. Assim, os estudantes puderam avaliar a pele íntegra e comparar com achado patológico
numa cronologia realística.
Foram incorporadas ao roteiro as situações mais comuns que poderiam gerar
dúvidas nos estudantes durante as atividades teórico-práticas em unidade neonatais acerca da
avaliação clínica e cuidados com a pele do RNPT e mesmo após a inserção no mercado de
trabalho, uma vez que a pluralidade de conteúdos acerca da saúde da criança durante a
graduação torna o tempo escasso para o aprofundamento de alguns assuntos específicos.
Com base em experiências prévias na criação de ferramentas tecnológicas de
auxílio ao processo ensino-aprendizagem, acreditamos que para facilitar a comunicação com a
equipe de desenvolvimento de softwares e desenhistas é necessário apresentar roteiro bem
estruturado, sequencial, explicando cada ação desejada dado o universo de ações possíveis,
demonstrando imagens que representem fidedignamente os objetos, as partes do corpo humano
e as condições patológicas, e reportando brevemente os objetivos de aprendizagem pretendidos.
Assim, a etapa de descrição do roteiro e comunicação com a equipe de desenvolvimento ficou
mais dinâmica e as dúvidas que surgiram no processo foram rapidamente resolvidas tendo como
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apoio o roteiro inicial e a participação ativa das pesquisadoras junto aos profissionais de
informática contratados para a arte e programação do game.
Mudanças foram propostas pela equipe de desenvolvimento tornando o jogo mais
fluido, por isso a importância de uma equipe envolvida com o produto final e conhecedora dos
aspectos de jogabilidade, interação e abordagem centrada no usuário. Tais mudanças
consistiram em atalhos de navegação não previstos no roteiro, de modo que ações não ficassem
repetitivas para o usuário.

d. Prototipagem e avaliação e produção
Estas etapas foram muito importantes no processo de desenvolvimento do jogo e
necessitou de muito empenho das pesquisadoras, considerando a necessidade de analisar cada
tela do protótipo em alinhamento com o roteiro e identificar erros, comunicar à equipe de
tecnologia e reavaliar após correções.
A avaliação do protótipo ocorreu ciclicamente junto à equipe de desenvolvimento
incorporando melhorias na construção do jogo, pelas pesquisadoras, mantendo a fidedignidade
gráfica do prematuro virtual e seus acometimentos de pele, bem como dos elementos que
compuseram as ferramentas passíveis de uso pelo usuário. Ainda, durante a prototipagem com
avaliação foram reconhecidas oportunidades de melhoria na experiência educativa, garantindo
o cumprimento dos objetivos de aprendizagem pretendidos com a tecnologia.
Portanto, o empenho da equipe de profissionais da tecnologia e desenho foi
fundamental para aprimoramento do protótipo obtendo o resultado esperado no produto final.
Acreditamos que este processo envolvendo a sequência de avaliação do jogo em formação é o
mais importante, por ser a ponte entre o esboço e o produto final, e deve ser avaliado com o
olhar educador, garantindo sua finalidade de uso.
Para evitar custos com correções no produto final do serious game, a equipe de
desenvolvimento utilizou a estratégia de prototipagem em esboço de desenho simples
desenvolvido em Photoshop® por meio de um hardware de mesa gráfica para desenho modelo
Cintiq para PC, simulação resumida e análise de sequência e efeitos de jogabilidade por meio
de descrição detalhada. Isto foi fundamental, pois tivemos alterações no processo de validação
do protótipo.
A Figura 7 abaixo mostra exemplos de telas do protótipo do e-Baby em comparação
ao produto final:
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Figura 7.

Telas do e-Baby comparando protótipo e produto final durante etapa de

prototipagem e validação
Uma vez avaliado pelos pesquisadores, a produção foi responsabilidade da equipe
de desenvolvimento de softwares utilizando os pareceres com os últimos ajustes e aprovação
do protótipo. Imediatamente após a entrega, os pesquisadores jogaram o serious game
confirmando a adequação do produto final para ser disponibilizado como auxiliar no processo
ensino-aprendizagem e inseriram o mesmo em ambiente virtual de aprendizagem Moodle®
para acesso dos estudantes alocados no grupo experimental.
Para o uso junto aos estudantes no experimento, o serious game foi avaliado quanto
a sua adequação para uso no processo ensino-aprendizagem como supracitado, mas por
imprevistos operacionais não foi possível realizar a validação das heurísticas de Nielsen
utilizando o instrumento HEDEG antes da coleta de dados junto a estudantes. Assim,
apresentamos a validação das heurísticas posterior à utilização com os usuários finais como
limitação do trabalho, sugerindo que em estudos futuros seja realizada validação das heurísticas
com experts antes de aplicar com os estudantes. Todavia, dados os resultados satisfatórios da
validação apresentados a seguir, não houve prejuízo.
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Validação das heurísticas do serious game e-Baby: integridade da pele
A validação do serious game foi obtida em todos os itens, de todas as heurísticas:
interface, elementos educacionais, jogabilidade, conteúdo e multimídia, atendendo aos critérios
estabelecidos. Dentre os 36 itens avaliados pelo HEDEG, 18 deles (50%) foram considerados
unanimemente sem qualquer tipo de problema, sendo que dos 18 itens que apresentaram algum
problema, apenas sete foram levantados por mais que um avaliador. Em nenhum dos itens
houve mais que 25% de problemas classificados nos níveis 3 e 4.
Por nove vezes mais que um avaliador classificou os problemas diferentemente,
variando em níveis, sendo que em seis destes casos verificamos que três avaliadores
classificaram o item com algum problema nível 1, 2 ou 3, nas heurísticas de jogabilidade, que
em termos gerais foi a que obteve maior número de problemas proporcionalmente ao número
de itens avaliados, elementos educacionais e interface.
O número total de problemas identificados, contando as avaliações de todos os
experts, em geral se concentrou no nível 0 com 44% das ocorrências (n=15), seguido do nível
2 com 24% (n=8), nível 3 com 21% (n=7), nível 1 com 9% (n=3) e, por fim, nível 4 com 3%
(n=1). Ou seja, 53% dos erros não requer correção (níveis 0 e 1) e mais 24% são de baixa
prioridade (nível 2), podendo ou não ser corrigidos, o que totaliza expressiva maioria dos
problemas encontrados.
O único item avaliado com problema nível 4 está contido na heurística de
jogabilidade e foi assim avaliado por apenas um avaliador enquanto os demais não apontaram
problema algum, no que se refere a JG4: “Os usuários que completaram com sucesso um estágio
do jogo são recompensados”. Isto porque possivelmente para este avaliador a barra lateral de
escores que se enche a cada acerto e o som do bebê expressando felicidade (diferente do som
de choro quando há erro do usuário) não foram considerados recompensas, assim como a
mensagem positiva da enfermeira ao final do jogo.
Considerando que as recompensas são atributo fundamental em jogos digitais
(SALEN, K. E ZIMMERMAN, 2003), refletiremos sobre outras possibilidades como ganho de
estrelas, por exemplo, ou bônus para atividades extras.
A heurística de multimídia apresentou apenas uma ocorrência de problema
avaliado, classificado no nível 2 e se relaciona a utilizar elementos multimídia de modo que o
usuário entenda seus objetivos de uso.
O Quadro 4 abaixo apresenta a validação obtida por meio dos experts:

Validação dos experts das heurísticas utilizando o instrumento HEDEG

HEDEG - Heuristic Evaluation for Digital Educational Games

IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6

Heurísticas de Interface
O usuário conhece sua localização e visualiza facilmente seu status no jogo.

IN7

Há correspondência entre elementos do mundo real e do ambiente virtual do jogo.
O usuário tem o controle livre sobre suas ações no ambiente do jogo.
Os elementos existentes no jogo são consistentes e padronizados.
Os elementos do jogo são capazes de evitar o erro do usuário.
Os elementos do jogo são sugestivos a ponto de permitir que o usuário jogue sem precisar recorrer a manuais e outros tipos
de ajuda.
Os elementos do jogo permitem que o usuário realize suas tarefas de forma eficiente, ou seja, com menor esforço possível.

IN8
IN9
IN10

A quantidade de elementos do jogo é suficiente para que o usuário atinja seus objetivos sem confundi-lo.
O jogo possui elementos que ajudem o usuário a reconhecer, diagnosticar e se recuperarem dos erros cometidos.
O jogo possui elementos de ajuda e documentação ao usuário.
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Quadro 4.

0

1

2

3

4

N° de erros/
heurística

1
2

N° de níveis de
erros/item

N° erros/item

1

1

1

3

2

1

1

1

2

1

1
1

1
1

2
1
1
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ED1
ED2
ED3
ED4
ED5
ED6

Heurísticas de Elementos Educacionais
O usuário deve ser capaz de reconhecer nos elementos do jogo, quais são os objetivos de aprendizagem contemplados por
eles.
O jogo deve permitir que seus usuários possam ter maior autonomia do processo de aprendizagem, (re)configurando suas
atividades, objetivos de aprendizagem, entre outros.
Os elementos do jogo são criados de forma a contemplar diferentes níveis de aprendizagem, por exemplo, iniciante,
intermediário e avançado.
O jogo possui elementos que permitam ao usuário reconhecer seu progresso ao longo do processo de aprendizagem.
O jogo oferece ao usuário a possibilidade de escolher o nível de dificuldade do mesmo.
O jogo possui característica de adaptabilidade, no sentido de que os pontos fortes e fracos dos usuários são reconhecidos e
os elementos do jogo se adaptam a eles.
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CN1
CN2
CN3
CN4
CN5
CN6

Heurísticas de Conteúdo
O conteúdo educacional pretendido para o jogo é representado corretamente por seus elementos (consistente, sem
ambiguidade e completo), bem como pelo fluxo de execução do jogo.
O jogo possui elementos de ajuda e documentação relacionados aos conteúdos de aprendizagem abordados.
Os elementos de ajuda e documentação relacionados aos conteúdos de aprendizagem devem ser atrativos para o usuário,
com base nas especificidades de cada tipo de etária.usuário, por exemplo, em sua faixa.
Os elementos de ajuda e documentação relacionados aos conteúdos de aprendizagem devem estar integrados ao jogo.
O conteúdo educacional é apresentado de forma implícita ao usuário, por meio dos elementos do jogo.
O conteúdo educacional é particionado em tópicos e/ou subtópicos no jogo, por meio de seus elementos.

2
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HEDEG - Heuristic Evaluation for Digital Educational Games
Heurísticas de Jogabilidade
JG1
O jogo fornece informações suficientes para que o usuário comece a jogar
JG2

As teclas de controle do jogo seguem padrões de convenção.

JG3

Os usuários são capazes de salvar os jogos em diferentes estados ao longo do jogo

JG4

Os usuários que completaram com sucesso um estágio do jogo são recompensados.

JG5

Os elementos do jogo, por exemplo, desafios, não devem frustrar os usuários do jogo

JG6

Os elementos do jogo garantem identidade ao usuário, ou seja, é possível que o usuário construa o elemento que o
representa no jogo (por exemplo, seu avatar), bem como o cenário em que ele estará envolvido, de acordo com as próprias
preferências
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0

1

2

3

N° de erros/
heurística

1

1

1
1

2

1

Os elementos do jogo dão a sensação de imersão ao usuário, ou seja, permite que ele se sinta parte do ambiente,
conseguindo identificar e interagir com objetos do cenário.

JG8

O jogo possui elementos que permitam ao usuário se comunicar com outros usuários, bem como com objetos do tipo NPC
(Non-player Character), com o intuito de alcançar seus objetivos.

1

1

1

O jogo é capaz de oferecer ao usuário a capacidade de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo

1

1

1

N° de níveis de
erros/item

N° erros/item

1

JG7

JG9
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3
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3
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3

3

3

3

1

1

14
MM1

Heurísticas de Multimídia
O usuário deve ser capaz de reconhecer nos elementos de multimídia do jogo, quais são os objetivos contemplados por eles

MM2

Há correspondência entre os elementos de multimídia utilizados no jogo e os conteúdos de aprendizagem contemplados no
mesmo.

MM3

As combinações entre os elementos de multimídia utilizados no jogo e apresentadas ao usuário são consistentes e
representativas.

MM4

A qualidade dos elementos de multimídia utilizados é suficiente para que o usuário compreenda seu propósito (objetivo).
1

MM5

Os elementos de multimídia do jogo contribuem com a apresentação do conteúdo de aprendizagem, tornando-o mais
atrativo
Total

1
0
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8.2 Dados gerais dos participantes e a relação com tecnologia e estratégias de
ensino
Os participantes desta pesquisa são considerados, considerando a média de idades
(média=23,9 anos, DP=3,8 anos, mínimo=21 anos, máximo=45 anos, moda e mediana=23
anos), da categoria denominada por alguns estudiosos como os nativos digitais e revelaram forte
homogeneidade na amostra neste quesito em ambos os grupos.
Quanto à universidade em que estavam matriculados, reforçando informação
anteriormente citada, 32 correspondem à USP (17 no grupo controle e 15 no experimental) e
15 à UFTM (5 no grupo controle e 10 no grupo experimental). Dezessete estudantes cursam
bacharelado e licenciatura em enfermagem (36,17%) enquanto os demais cursam bacharelado
em enfermagem e apenas cinco eram do sexo masculino (10,63%).
De toda a amostra, 41 estudantes responderam ao questionário de posse de
dispositivos, com o qual obtivemos as seguintes informações: n=37 (90,2%) possuem notebook
pessoal, n=10 (24,4%) possuem computador do tipo desktop, todos possuem smartphone, n=4
(9,8%) possuem celular não smartphone e n=7 (17,1%) possuem tablet.
Quanto ao uso diário ou quase diário de tecnologias, o smartphone se destacou com
n=40 (97,6%), seguido pelo notebook n=33 (80,5%). O tablet, que foi um dispositivo
identificado como raro na amostra, foi apontado como de uso diário ou quase diário por cinco
participantes (12,2%).
Algum jogo educativo foi acessado por 63,4% da amostra (n=26) e mesmo
estudantes que nunca acessaram um jogo educativo antes apontaram, em associação aos que
acessaram, que seria interessante inserí-los no curso de graduação (n=29/70,7%).
Dos estudantes que usam smartphone durante as aulas, n=25 (61%) afirmaram
utilizar para se comunicar com outras pessoas, n=30 (73,2%) para pesquisas relacionadas à aula
e n=20 (48,8%) para outras pesquisas não relacionadas ao tema da aula. Já o notebook, é pouco
utilizado durante as aulas, segundo os relatos: apenas 2 estudantes (4,9%) se comunicam com
outras pessoas por meio dele, n=3 (7,3%) realizam pesquisas referentes à aula e n=4 (9,8%)
fazem outras pesquisas utilizando o notebook em aula.
Uma minoria referiu acreditar que o uso de dispositivos tecnológicos em sala de
aula pode atrapalhar o aprendizado (n=4/9,8%) e n=36 (87,8%) concordaram que a
implementação de tecnologias como parte do plano didático do docente em sala de aula é
importante para o aprendizado.
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Fomentando a discussão sobre uso de tecnologias no ensino, paradoxalmente à
posse de dispositivos e pertencimento ao grupo de nativos digitais, recursos como nuvem de
informações (GoogleDrive® e DropBox®) e de comunicação incluindo recursos de
videoconferência (Skype® e HangOut®) ainda são pouco utilizados para apoio do curso, cuja
adesão referida foi, respectivamente, de: n=16 (39%), n=14 (34,1%), n=7 (17,1%) e n=1 (2,4%).
Porém, outros recursos têm sido aparentemente mais populares dentre os participantes para
apoio aos estudos, como o Facebook® e o WhatsApp® em igual medida (n=39/95,1%).
Quando questionados sobre possuir ou não habilidades em utilizar determinadas
tecnologias e realizando tarefas específicas, as habilidades melhor representadas foram:
elaborar apresentações utilizando o computador (n=38/92,7%), fazer download de aplicativos
de celular ou tablet (n=34/82,9%) e obter artigos científicos pela internet (n=33/80,5%). Outras
habilidades que os estudantes referiram possuir foram: n=26 (63,4%) para fazer download de
programas de computador, n=23 (56,1%) para desenvolver planilhas, n=4 (9,8%) para
desenvolver um website ou blog, n=10 (24,4%) para criar uma fanpage em rede social e n=1
(2,4%) para realizar algum tipo de programação computacional.
Os estudantes em geral referiram preferir estudar sozinhos a estudar em grupo,
sendo que estas variáveis não foram investigadas como antagônicas, ou seja, foi possível
selecionar a preferência em ambas. Dos 41 respondentes, 36 (87,8%) gostam ou gostam muito
de estudar sozinhos enquanto apenas 13 (31,7%) categorizaram este nível de preferência para
o estudo em grupo.
Interessados em identificar as estratégias preferidas pela amostra para apoio do
processo de ensino-aprendizagem, a Tabela 1 as apresenta dentre algumas das mais comuns no
curso de enfermagem:

Tabela 1.

Distribuição das preferências dos estudantes quanto a algumas estratégias de ensino utilizadas no curso de enfermagem

Não gosto
Seminário
Resolver questões
Estudos de caso clínico
Aula expositivo-dialogada
Discussão em grupo
Simulação em laboratório
Simulação por computador
Portfolio e resumos
Entrevistas
Resolver problemas
Pesquisar reunindo material e
explicando o tema
Intervir em cenário de prática

Às vezes gosto, às
vezes não
n
%
14
34,1%
10
24,4%
10
24,4%
4
9,8%
9
22,0%
3
7,3%
12
29,3%
19
46,3%
17
41,5%
9
22,0%

n
6
2
2
0
2
0
0
6
7
1

%
14,6%
4,9%
4,9%
0,0%
4,9%
0,0%
0,0%
14,6%
17,1%
2,4%

0

0,0%

7

1

2,4%

4

Gosto

Gosto muito

Nunca fiz ou não sei
responder
n
%
2
4,9%
2
4,9%
2
4,9%
2
4,9%
2
4,9%
2
4,9%
7
17,1%
2
4,9%
2
4,9%
1
2,4%

n
18
17
19
26
17
6
11
12
11
26

%
43,9%
41,5%
46,3%
63,4%
41,5%
14,6%
26,8%
29,3%
26,8%
63,4%

n
1
10
8
9
11
30
11
2
4
4

%
2,4%
24,4%
19,5%
22,0%
26,8%
73,2%
26,8%
4,9%
9,8%
9,8%

17,1%

24

58,5%

9

22,0%

1

9,8%

19

46,3%

16

39,0%

1

Total
n
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2,4%

41

100%

2,4%

41

100%
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Até participar do curso oferecido neste estudo, apenas nove estudantes (22%)
haviam participado de algum curso na modalidade EAD, ou semipresenciais.

8.3 Aprendizagem cognitiva: comparação entre grupos e comparação antes e após
no mesmo grupo
A comparação de desempenho foi realizada tanto dentro de um mesmo grupo para
verificar o status da aprendizagem cognitiva de um mesmo estudante antes e após o curso,
considerando que intervenções de ensino geralmente levam à melhora nos escores finais em
relação aos iniciais, e também entre os grupos controle e experimental, de modo a verificar o
impacto da intervenção sobre a variável desempenho.
Cabe salientar que envolvemos estudantes de duas universidades diferentes
considerando-os parte de uma mesma amostra, pois eram todos graduandos de enfermagem em
universidades públicas brasileiras e já haviam passado por disciplina referente ao tema saúde
da criança, assumindo o risco de não serem comparáveis devidos aos seus diferentes contextos
e projetos pedagógicos, porém alicerçados dentro de um mesmo contexto de Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Enfermagem. Após teste inicial da pesquisa, verificouse que a amostra foi homogênea (p=0,154) mediante escores obtidos, e então a mesma foi
considerada como a soma dos estudantes de ambas IES.
Com base na hipótese alternativa: (H1’) A aprendizagem cognitiva dos estudantes
terá impacto significativo em desempenho após uso do serious game e-Baby como intervenção
quando comparada à aprendizagem do grupo controle, o teste t de Student a rejeitou,
confirmando que a aprendizagem cognitiva de ambos os grupos foi estatisticamente igual
(p=0,089).
A média de desempenho no grupo controle foi igual a 9,5 (desvio padrão (DP)=
19,13) e a do grupo experimental foi igual a 19,65 (DP=20,63), mostrando que apesar dos
grupos serem estatisticamente iguais, houve um melhor aproveitamento no grupo que teve
acesso ao serious game.
Quanto à avaliação de desempenho em um mesmo grupo obtivemos que ambos
apresentaram melhora estatisticamente significativa em desempenho ao longo do tempo, por
meio do teste t de Student, sendo que o grupo controle obteve p=0,030 e o grupo experimental
p=0,000.
Foi realizada regressão linear isolando-se as variáveis grupo do estudo e
universidade à qual o estudante pertence a partir da variável dependente: desempenho.
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Verificamos que houve diferença estatisticamente significativa (p=0,01) no desempenho de
uma universidade em relação à outra, independente do grupo de alocação dos participantes,
com resultado 18,3% melhor. Acreditamos que isto possa decorrer da aprendizagem
significativa proposta por Ausubel, pois a universidade em destaque ofereceu aos estudantes
conteúdo prévio em prematuridade e a alguns deles foi possível a vivência no cuidado a esta
população nas atividades teórico-práticas da disciplina de saúde da criança.
A regressão também demonstrou que o grupo controle teria apresentado
desempenho significativamente inferior em relação ao grupo experimental (p=0,011),
considerando que a universidade analisada fosse a mesma, ou seja, fixando a variável
universidade.

8.4 Estilos e preferências de aprendizagem
A análise dos estilos de aprendizagem demonstrou que, em geral ao se comparar as
diferentes dimensões (ativo/reflexivo, sensorial/intuitivo, visual/verbal e sequencial/global)
apresentados por Felder e Silverman (1988), prevaleceu na amostra a intensidade bem
balanceada, o que sugere que a maioria dos estudantes investigados neste estudo se adaptam
bem aos diferentes estilos. Apenas na dimensão sensorial/intuitivo teve destaque o estilo
sensorial com nível moderado, como mostra o Gráfico 1 abaixo:
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*foram considerados apenas os dados válidos (n=44), sendo que os outros n=3 estudantes não preencheram o
instrumento ILS

Gráfico 1.
Distribuição percentual dos estilos de aprendizagem dos estudantes de
enfermagem (n=44) por nível de intensidade
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Ressaltamos que se considerarmos apenas os níveis de intensidade moderado e
forte, que representam predileção por determinado estilo, prevaleceram nesta amostra: ativo
(29,5%), sensorial (63,7%), visual (34,1%) e sequencial (38,6%).
Considerando o parâmetro de significância como sendo o aumento de 20% entre
pré e pós-teste (desempenho) e que os estudantes obtiveram melhoras categorizadas como:
9,1%, 18,2%, 27,3%, 36,4%, 45,5% e 54,5%, assumimos o valor 18,2% como referência para
a análise mostrada a seguir, por ser mais próximo de 20% do que o valor seguinte igual a 27,3.
Portanto, concernente à H20: Os estilos de aprendizagem não interferem no desempenho dos
estudantes, nos propusemos a verificar a frequência de tais variáveis dentre os participantes que
obtiveram desempenho superior a 18,2%.
Dentre os 47 participantes, independentemente do grupo ao qual pertenceram na
pesquisa, 24 obtiveram desempenho superior a 18,2% e os estilos de aprendizagem de destaque
foram todos aqueles com intensidade denominada “bem balanceados”, com pequena vantagem
para o sensorial em comparação ao nível de equilíbrio da dimensão sensorial/intuitivo, como
mostra o Gráfico 2 abaixo:

Gráfico 2.
Distribuição percentual dos estudantes com desempenho superior a 18,2% nos
estilos de aprendizagem e suas intensidades
Portanto, para responder à H2, a análise dos dados sugere que os estilos de
aprendizagem dominantes (moderado ou forte) não interferiram no desempenho dos estudantes
impulsionando-os a obter melhores resultados, sendo que a maior parte dos estudantes com
melhores desempenhos obtiveram bom balanceamento entre as dimensões, como mostrou o
Gráfico 1.
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Este fenômeno ocorreu com a amostra como um todo, demonstrado pelo teste exato
de Fisher, confirmando a hipótese nula H20 de que os estilos de aprendizagem não interferem
na obtenção de melhores resultados na variável desempenho: (EA SI: p=0,7568, EA SG:
p=0,0562, EA VV: p=0,0502, EA AR: p=0,0518). Cabe destacar que o estilo verbal não foi
considerado significativo, apesar do valor de p próximo ao corte p=0,05, porque considerou-se
a hipótese nula (conservadora) como predominante, assim como na análise da distribuição
normal da amostra (que também obteve 0,0502).
Quanto à hipótese H3’: O serious game e-Baby: integridade da pele é mais eficaz
no impacto de aprendizagem cognitiva nos estilos de aprendizagem visual e ativo (moderado
ou forte), baseada na descrição de características desses estilos, por Felder e Silverman (1988),
a mesma foi refutada pelo teste exato de Fisher que demonstrou p=0,234 para o estilo visual e
p=0,363 para o estilo ativo. Ainda, realizamos testes adicionais para as outras dimensões de
estilos de aprendizagem e não obtivemos significância, da mesma forma, sendo p=0,836 (EA
SG) e p=0,553 (EA SI).
Ainda, para fins de análise visual, dispomos a média de desempenho envolvendo
todos os valores, positivos e negativos, de ambos os grupos, de modo a poder compará-los e
apresentamos o Gráfico 3.
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Gráfico 3.
Comparação de médias de desempenho dos estudantes de enfermagem por estilo
de aprendizagem entre grupos
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Verificamos que os estudantes com estilo de aprendizagem reflexivo e global,
pertencentes ao grupo controle, obtiveram desempenho um pouco maior que os do grupo
experimental e que, pela distribuição dos demais estilos e diferença percentual, houve destaque
para os estilos ativo e sequencial quanto às diferenças de resultados entre os grupos.
Quanto ao estilo visual que também fazia parte da hipótese alternativa H3’,
constatamos que não impactou na média de desempenho a se depender do grupo ao que o
estudante foi alocado, ou seja, apesar de serious game ser a priori considerado uma estratégia
de impacto positivo e hipoteticamente maior sobre os estudantes com estilo visual em
detrimento do estilo verbal, o estudo não corroborou isto. Talvez a existência de feedback
sonoro e narração da enfermeira sobre o caso clínico do RNPT e as animações visuais tenham
contemplado a predileção do estilo verbal e sido relevante para o aprendizado de ambos.
Considerando a possibilidade de que estudantes com determinados EA possam
gostar mais de participar de fóruns em cursos disponibilizados em AVA, identificamos que
dentre os 29 (61,7%) participantes que postaram comentários nos fóruns ao menos uma vez,
não houve destaque para algum tipo específico de EA. A única variação foi do EA verbal
moderado e global moderado que estavam presentes na amostra, n=4 e n=3, respectivamente,
mas nenhum desses estudantes participou dos fóruns, o que não permite conclusões estatísticas
dado reduzido número amostral associado ao fato de que nestas dimensões de EA a intensidade
forte não apareceu na caracterização da amostra. O Gráfico 4 demonstra tais dados:
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Gráfico 4.
Distribuição de frequências dos estilos de aprendizagem comparando a amostra
geral e os participantes dos fóruns do curso oferecido em ambiente virtual de aprendizagem
A respeito da hipótese alternativa H4’: Os estilos de aprendizagem interferem na
satisfação dos estudantes acerca do serious game e-Baby: integridade da pele, obtivemos que
não há relação entre o estilo de aprendizagem e a satisfação sobre o jogo. Dentre os 25
estudantes que tiveram acesso ao serious game durante o curso, 20 responderam ao questionário
de satisfação do jogo (total de dados válidos nesta análise) e apenas um participante (5%)
afirmou discordar da afirmação: “Gostei do jogo”, sendo que os outros 95% (n=19) se dividiram
entre concordo e concordo totalmente, segundo escala tipo Likert, demonstrando grande
popularidade do jogo na amostra.
Considerando que expressiva maioria da amostra, quase unânime, gostou do jogo
independente dos estilos de aprendizagem, concluímos que os estudantes independentemente
das preferências de aprendizagem gostaram do serious game.
O estilo de aprendizagem daquele único estudante que discordou da afirmação é
bem balanceado nas dimensões ativo/reflexivo, visual/verbal e sequencial/global, e forte no
estilo sensorial. Outros sete estudantes apresentaram intensidade forte no estilo sensorial e
gostaram do jogo, reforçando a não representatividade da relação entre EA e satisfação pelo
jogo.
No contexto das preferências no processo de aprender, considerando como dados
válidos n=41, os estudantes manifestaram forte predileção para o ato de estudar sozinho
(87,8%/n=36) em relação a estudar em grupo (31,7%/n=13) com pequeno grupo na intersecção
entre estes, para as aulas expositivas-dialogadas (85,4%/n=35), para as atividades de simulação
em laboratório (87,8%/n=36), de intervenção na prática (85,4%/n=35), e realização de trabalhos
cujo objetivo é reunir informações sobre determinado tema, explicando-o (80,5%/n=33). Outras
preferências importantes foram identificadas: resolver questões de concursos e testes
(65,8%/n=27), resolver estudos de caso (65,8%/n=27), discussões em grupo na sala de aula
(68,3%/n=28) e resolver problemas (73,2%/n=30).
Com relação à avaliação de “não gosto” ou “às vezes gosto, às vezes não gosto” das
preferências, em geral a soma destas frequências não superou 29,3% da amostra, exceto nos
quesitos: estudo em grupo (63,4%/n=26), desenvolvimento de portfólio e resumos
(60,9%/n=25) e entrevistas (58,6%/n=24), demonstrando rejeição importante nestas tarefas.
Apesar de 60,9% (n=25) dos estudantes não gostarem ou gostarem às vezes de
realizar a tarefa do portfólio e escrever resumos, 65,8% (n=27) gostam ou gostam muito da
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estratégia de aprender por estudos de caso e 80,5% (n=33) gostam ou gostam muito de fazer
trabalhos reunindo informações sobre determinado tema. Consideramos todas estas tarefas
relacionadas no contexto de suas características, uma vez que no portfólio reúnem-se estudo de
caso clínico e coleta de informações relacionadas ao tema, não fica claro o motivo da rejeição
pela tarefa de portfólio ou resumos. Talvez seja pela complexidade do portfólio em combinar
as atividades acima e consequente demanda de esforço e tempo, sendo que os estudantes gostam
de realizá-las isoladamente, mas não gostam ou gostam somente às vezes de desempenhar a
soma delas.
Apesar da iniciativa de coletar dados acerca da preferência dos estudantes por
utilizar simulações virtuais como apoio de seu processo de ensino-aprendizagem, por limitação
operacional não consideramos esta variável na análise. Tal limitação se justifica por indícios de
que os estudantes não tenham clareza sobre o que é caracterizado como simulação virtual, uma
vez que muitos indivíduos do grupo experimental, após terem jogado o serious game,
afirmaram nunca terem utilizado esta estratégia para estudo.

8.5 Avaliação da satisfação do estudante no uso do serious game
Em se tratando do objetivo de expandir as possibilidades dos estudantes de
enfermagem quanto aos materiais disponíveis para apoio do ensino e associação com estratégias
e métodos ativos, avaliamos a satisfação do público alvo sobre o jogo e confirmamos a hipótese
H5’: O serious game e-Baby: integridade da pele é considerado satisfatório pelos estudantes
como ferramenta de aprendizagem.
A Tabela 2 resume os principais achados da avaliação do jogo na perspectiva dos
20 estudantes que preencheram o questionário:

Tabela 2.

Avaliação da satisfação dos estudantes no uso do serious game
Concordo totalmente
n
%

Concordo
n

%

Não concordo nem discordo
n
%

Discordo
n

%

Discordo totalmente
n
%

9

45%

10

50%

0

0%

1

5%

0

0%

7

35%

10

50%

1

5%

1

5%

1

5%

10

50%

6

30%

2

10%

1

5%

1

5%

9

45%

6

30%

3

15%

1

5%

1

5%

6

30%

9

45%

3

15%

2

10%

0

0%

O jogo oferece resposta de acerto ou erro
imediato (feedback)

11

55%

7

35%

2

10%

0

0%

0

0%

Consegui acessar o jogo todas as vezes que
quis

3

15%

4

20%

3

15%

6

30%

4

20%

O jogo me ajudou a aprender mais sobre o
tema

6

30%

13

65%

1

5%

0

0%

0

0%

4

20%

7

35%

3

15%

3

15%

3

15%

3

15%

8

40%

7

35%

2

10%

0

0%

9

45%

9

45%

2

10%

0

0%

0

0%

Gostei do jogo
Quero acessar outros jogos educativos, pois
gostei da experiência
Eu gostaria que no curso de enfermagem
tivessem mais jogos como este para apoiar
o ensino

O jogo é graficamente agradável e atrativo

É fácil entender as atividades do jogo

O jogo me motivou a participar do curso
Esta tecnologia me deixa mais seguro para
avaliar um bebê real

O jogo é didático

99

100

Analisando o conteúdo dos comentários gerais dos participantes acerca do serious
game que corroboram fortemente a satisfação dos estudantes com o uso do e-Baby como apoio
de ensino, identificamos as seguintes categorias: qualidades gerais do jogo, dificuldade de
acesso, uso de jogos educativos na formação do enfermeiro e simulação da prática clínica.

Qualidades gerais do jogo
As qualidades do jogo apontadas pelos integrantes do grupo experimental, que
tiveram acesso ao mesmo durante o curso, se sobressaíram em relação às oportunidades de
melhoria, sendo “didático” (n=5/25%) o adjetivo mais ligado ao e-Baby: integridade da pele
nesta pesquisa. A avaliação geral das qualidades do jogo reforça sua capacidade educativa de
integrar os conteúdos oferecidos no curso e exercer sobre o usuário atração e interesse, por ser
uma ferramenta dinâmica e divertida, como demostrado nas colocações dos estudantes:
“pertinente, interessante e atrativo (...) faz com que nos sintamos ativos no processo
de ensino-aprendizagem” (EE1)
“muito didático, jogo é de fácil compreensão” (EE4)
“o jogo foi muito bom, didático e atrativo, com ilustrações práticas” (EE10)
“Acho o jogo ótimo, pois é uma forma de estudar que prende nossa atenção e nos
faz aprender de forma simples e divertida” (EE11)
“é uma forma mais dinâmica de aprendizado” (EE13)
“dinâmico, de fácil entendimento e muito didático” (EE14)
“acredito que ajuda a contextualizar o que aprendemos no curso” (EE15)
“foi bem educativo” (EE17)
“é muito interessante” (EE19)
“o e-Baby é muito didático” (EE21)
“O jogo é interessante e apresenta ser bastante didático, pois já oferece o feedback
a hora” (EE24)
“O jogo é bem atrativo e didático” (EE30).

Dificuldade de acesso
A dificuldade técnica de acesso online ao jogo apareceu nos comentários de quatro
estudantes, correspondendo a 20% dos respondentes, e já havia sido apontada por eles no
decorrer do curso. Verificamos junto à equipe de desenvolvimento quais seriam os problemas
e identificamos que as possíveis justificativas para a ocorrência foram: sobrecarga de servidor
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online e uso de navegador de internet incompatível. Uma vez conhecedores das possíveis causas
das dificuldades, alertamos os estudantes sobre o uso dos navegadores mais recomendados e
sugerimos que se ainda assim tivessem problemas no acesso, tentassem novamente em outro
horário.
Os comentários a seguir apresentam as dificuldades de acesso ao e-Baby:
“jogo fica travado a todo momento e acaba te forçado a iniciar novamente” (EE24)
“porém deveria ter uma versão mais rápida e que trave menos” (EE19)
“A única coisa que achei ruim, foi em que outros momentos eu tentei acessar o jogo
e o mesmo apresentou lentidão e travamento” (EE10)
“Não consegui acessar ao jogo na maioria das vezes em que acessei” (EE20)

Uso de jogos educativos na formação do enfermeiro
Dos comentários gerais emergiu uma categoria importante que trata da expansão da
estratégia de uso de jogos educativos e outras tecnologias no curso de graduação de
enfermagem. A maioria dos estudantes (65%/n=13) manifestou desejo de utilizar ferramentas
tecnológicas durante o curso acreditando que estas possam impulsionar a experiência de
aprendizagem, conforme comentado por estes:
“Quanto à inserção de jogos e tecnologias no curso de enfermagem, acredito que
este seja um ponto primordial na evolução no modo de ensinar e aprender” (EE1)
“Acredito que é de suma importância que haja a inserção das tecnologias na
formação do enfermeiro, principalmente do enfermeiro licenciado, para se seja possível romper
a barreira ainda existente entre processo de ensino-aprendizagem e o uso das tecnologias como
estratégias de aprendizagem. (...) a inserção de jogos educativos como estes, devendo, portanto,
realizar com certeza sua aplicação na graduação, não somente de profissionais enfermeiros. ”
(EE5)
“Penso que a utilização de jogos como o E-Baby, favorecem bastante os estudos,
pois jogando retomamos os conteúdos e nos testamos, e conforme vamos recebendo os feedback
nós guardamos as informações” (EE9)
“acredito que outros temas podem ser abordados na mesma maneira como em outras
disciplinas e assuntos” (EE10)
“Acho importante utilizar este tipo de estratégia na enfermagem” (EE11)
“Julgo que seria muito interessante se tivessem mais jogos que simulassem a
realidade, (...) o que é [mais] fácil de recordar em minha opinião do que a teoria apenas” (EE15)
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“deveria incluir no curso” (EE17)
“Acredito que o uso de estratégias tecnológicas no curso de enfermagem sejam
necessárias” (EE18)
“Acho importante sobre o uso da tecnologia no curso” (EE19)
“Acho muito interessante a inserção de jogos e tecnologias no curso de
enfermagem” (EE21)

Duas estudantes, apesar de acreditarem na relevância de usar o jogo como suporte
para o ensino, reforçaram a necessidade de incorporação do mesmo em um contexto maior da
prática de ensino e de aprendizagem de modo a consolidar conteúdos e conhecimentos
construídos por meio de discussões, aulas, leituras e outras vivências educativas. É muito
pertinente esta apresentação de argumentos reiterando o caráter de complementaridade da
estratégia do jogo e não como um recurso autossuficiente no processo de ensino-aprendizagem.
Os comentários seguem:
“ainda fica muito "abstrata" a compreensão do aluno. Vejo a necessidade de ser
inserido, juntamente com discussões, aulas expositivas e materiais (textos) para complementar”
(EE2)
“porém não com uma forma totalmente didática e assim somente para
complementar o que é dado em aula” (EE19)

Simulação da prática clínica
Dentre os 20 estudantes que responderam ao questionário de avaliação do serious
game, 11 (55%) espontaneamente referiram a relevância do jogo como simulador virtual da
prática clínica do enfermeiro junto à população neonatal. Dois participantes (10%)
apresentaram comentários favoráveis ao e-Baby, porém opinaram que não acreditam na
capacidade do jogo de representar a realidade clínica e simular ações de enfermagem. Ainda
assim, os usuários que navegaram no jogo, tiveram acesso a informações norteadoras da prática
baseada em evidências e puderam treinar suas habilidades e conhecimentos quantas vezes
desejassem, sem gerar risco à saúde de um recém-nascido real:
“consegue simular de forma fidedigna os cuidados ao recém-nascido (...) auxilia
nas tomadas de decisões clínicas a medida que nos proporciona experiências virtuais” (EE1)
“Esse jogo ajuda o aluno a se aproximar das necessidades e característica do
neonato” (EE2)
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“Durante o curso de enfermagem poderíamos ter mais momentos como este, pois
nos da segurança para o enfrentamento futuro, no caso, nos estágios” (EE4)
“Acredito que o jogo ajuda a estudar e relembrar os conteúdos teóricos relacionados
ao cuidado com o RN, mas acredito não ser a melhor forma de simular efetivamente o cuidado”
(EE7)
“acho importante como meio de simular a prática profissional e aprofundar o
aprendizado” (EE8)
“associações com a prática com certeza ajudam no desenvolvimento das atividades
na prática clínica” (EE9)
“Nos ajuda a assimilar a teoria com a prática de um jeito divertido” (EE12)
“[acredito que] simula situações reais deixando os alunos mais seguros para a
prática” (EE13)
“Acho que a inserção desses jogos e tecnologias ajudariam muito porque mostram
situações na qual a gente passa e muitas vezes não sabemos o que fazer” (EE14)
“pois creio que quando temos contato com um jogo como esse que simula a
realidade, quando entrar em contato com situações parecidas me recordarei do jogo, (...) do que
teoria apenas” (EE15)
“porém, não acho que jogos como esse reflitam situações reais como as que iremos
enfrentar” (EE18)
“apresenta casos clínicos reais, comuns do dia-a-dia” (EE21)
“pois demonstra uma realidade que ocorre na prática. Acredito que inserir jogos
como estes antes de iniciar atividades práticas/ estágio faz toda diferença no aprendizado do
aluno” (EE30)

Ainda para a avaliação do serious game, incluímos no questionário a seguinte
pergunta: “Você acha que o serious game e-Baby: integridade da pele simula a realidade?” para
a qual obtivemos 95% de concordância, e, uma vez respondido “sim”, os respondentes foram
convidados a explicar como acreditam que o jogo cumpre com esta função e as respostas
seguem:
“pode me ajudar no preparo para a prática clínica, [oferecendo] subsídios para as
tomadas de decisões” (EE1)
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“o jogo tenta simular situações cotidianas da assistência, o que ajuda o profissional
a se aproximar e adquirir conhecimentos através de uma aprendizagem dinâmica e com
estratégia que "desperta" e aproxima o discente/ profissional” (EE2)
“com o jogo podemos ter uma noção do que encontraremos na prática, assim,
chegamos nos estágios preparados e com uma experiência maior, sabendo realmente o que
fazer” (EE4)
“O jogo e-Baby nos dá oportunidade de treinar a avaliação clínica do RN” (EE5)
“simulando a prática, e me aprofundando com conhecimentos que eu não sabia ou
tinha dúvidas” (EE8)
“Com os casos clínicos, e principalmente com as imagens, pois são através delas
que fazemos associações com os achados clínicos” (EE9)
“Ele ilustra como se fosse a prática, dispõe de materiais que temos no posto de
enfermagem além da situação que eles te dão para refletir no melhor cuidado para aquele
quadro” (EE10)
“Através do jogo podemos lidar com casos de bebês assim como aconteceria na
prática, então, nos faz pensar sobre aquele caso e no que fazer, o que é um treinamento para as
situações da prática e, portanto, é importante e significativo” (EE11)
“Através da simulação de fatos reais que o jogo possui” (EE12)
“O jogo pode me ajudar para a prática, pois traz simulações de situações reais e
rotineiras, podendo articular o ensino teórico e prático de forma divertida e de forma que eu
consiga imaginar como seria em um bebê de verdade” (EE13)
“Com as situações que ele mostra e as explicações durante o jogo principalmente
quando você erra” (EE14)
“podemos deparar com isso [caso clínico do e-Baby] na área de UTI muitas vezes,
pois é um local que ocorre muitos procedimentos” (EE19)
“Esse jogo por ser uma simulação ajudou a entender a prática” (EE20)
“O jogo mostra o problema, a causa do problema e a solução para tal, assim me
prepara melhor para a prática” (EE21)
“O jogo oferece a segunda chance caso você erre (...). Dessa forma acredito que as
chances de errar ou ficar em dúvida na vida real, diminuam bastante” (EE24)
“suporte imediato do que podemos esperar na prática, o que é muito bom, já que
diminui a ansiedade para a prática” (EE30)
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O único estudante que discordou da função do e-Baby: integridade da pele de
simular a prática clínica, ainda assim apresentou avaliação geral muito positiva (dos quesitos
representados pela Tabela 1) e relatou que o jogo conecta teoria à prática, como mostra o
comentário abaixo:
“O jogo auxilia no estudo do conteúdo teórico relacionado ao cuidado com o RN”
(EE7)

Com base nos comentários dos estudantes acerca da experiência de uso do serious
game no apoio ao ensino e preparo para a prática clínica, interpretamos que a mesma foi muito
positiva e sua potencialidade de promover experiência simulada foi alcançada, resultando em
sensação de treinamento baseado nos problemas do cenário de prática, conferindo melhor
preparo e diminuindo as chances de errar com um bebê real. Além disso, foi pontuada a
articulação entre teoria e prática (seja por meio do feedback informativo, das imagens e do caso
clínico) seja pelo despertamento para o tema abordado, estimulando novos estudos e reflexão
sobre as possibilidades de interação com um caso similar na realidade.

8.6 Avaliação do curso pelos estudantes
A avaliação é uma estratégia inerente aos processos de trabalho do homem e não é
diferente no ambiente escolar e universitário quando falamos de avaliação de aprendizagem.
Segundo Castanheira e Cegoni (2008), o ato de avaliar está incorporado ao cotidiano e muitos
são os conceitos e enfoques adotados neste tema.
Apesar de termos utilizado avaliação formativa no curso oferecido, por meio de
atividades variadas envolvendo devolutiva ao estudante e discussão com os mesmos por meio
de fóruns e correção de trabalho, consideramos para a avaliação de aprendizagem cognitiva os
escores obtidos antes e após o curso, em instrumento de pré e pós-teste.
Reconhecemos o paradoxo em utilizar métodos ativos de ensino-aprendizagem
durante o curso e em avaliar quantitativamente os escores obtidos em teste de múltipla escolha,
aos moldes das avaliações tradicionais, mas assumimos esta abordagem devido à natureza
objetiva da pesquisa e ausência de um padrão ouro de avaliação em aprendizagem até os dias
de hoje. A priori pretendíamos utilizar estudo de caso clínico em associação ao pré e pós-teste,
mas por cautela dada a possibilidade de viés por avaliação subjetiva e risco de prejudicar as
análises estatísticas, apesar de critérios de avaliação, optamos por não incluí-lo.
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De toda a amostra do estudo (n=47), apenas 36 estudantes (76,6%) preencheram a
avaliação do curso, porque em uma das aplicações de pós-teste no DE-UFTM os estudantes não
foram orientados sobre o instrumento de coleta de dados. Apesar disto, seis estudantes daquela
universidade (de um total de n=15) preencheram acessando o AVA Moodle® mais tarde no
mesmo dia do pós-teste, então as respostas são provenientes dos matriculados nas duas
universidades participantes.
Interessados em averiguar a motivação dos estudantes para participação em um
curso semipresencial extracurricular, com a maior parte das atividades em ambiente online e
duração total de quatro semanas, constatamos que a maioria dos participantes se manteve
motivada ao longo do curso (66,7%/n=24) e uma parte começou desmotivada, mas se motivou
no processo (11,1%/n=4), enquanto uma minoria representada por 22,2% (n=8) começou
motivada, mas notou desmotivação ao longo das quatro semanas de curso. Apesar do receio
comum a muitos professores de que o ambiente online possa diminuir a motivação dos
estudantes a aprender, 83,3% (n=30) relataram que as atividades realizadas no ambiente da
internet os motivaram a aprender.
A Tabela 3 sumariza os principais achados quanto à avaliação do curso e é em
seguida esmiuçada por meio dos comentários dos estudantes.

Tabela 3.

Avaliação do curso quanto aos fatores motivacionais, materiais e estruturais

Motivou-me a aprender: Fórum
Tema do curso
Duração do curso
Leituras
Exercícios
As leituras:
Foram pertinentes ao curso
Foram difíceis de compreender
Foram muito simples
Poderiam ser em idioma inglês
Poderiam ser em idioma espanhol
Estavam em quantidade adequada no curso
Estrutura:
Número de atividades adequadas considerando o tempo de curso
Poderia ter mais aulas presenciais

n
10
33
18
12
24
35
3
4
2
1
25
31
15

Sim
%
27,8
91,7
50
33,3
66,7
97,2
8,3
11,1
5,6
2,8
69,4
86,1
41,7

n
26
3
18
24
12
1
33
32
34
35
11
5
21

Não
%
72,2
8,3
50
66,7
33,3
2,8
91,7
88,9
94,4
97,2
30,6
13,9
58,3

Total
n %
36 100
36 100
36 100
36 100
36 100
36 100
36 100
36 100
36 100
36 100
36 100
36 100
36 100

Destacamos ainda que 33 estudantes (91,7%) concordaram ou concordaram
totalmente que o professor facilitou a aprendizagem e que gostaram da organização do curso,
34 participantes (94,4%) gostaram das atividades do curso e todos manifestaram que o curso
atendeu (66,7%/ n=24) ou superou (33,3%/ n=12) as expectativas. Este é um exercício muito
importante de avaliação do curso e do docente ou facilitador, como mecanismo de identificação
de oportunidades de melhoria.
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Quanto à auto avaliação, 20 estudantes (55,5%) manifestaram que poderiam ter se
dedicado mais ao curso, apesar de que 31 (86,1%) participantes confirmaram ter cumprido com
todas as tarefas propostas no curso, para além do mínimo exigido. Das 35 respostas ao item:
“Eu me sinto mais preparado para avaliar e cuidar da pele do bebê prematuro”, 33 estudantes
(94,9%) concordam ou concordam totalmente com ela.
Dentre os 36 respondentes, 26 (72,2%) comentaram abertamente sobre os pontos
positivos e negativos do curso, comentários valiosos para o intuito de identificar
potencialidades e fragilidades que pudessem ser interessante para a triangulação de dados, e
que auxiliassem a nós e a outros professores na melhor elaboração de cursos futuros.
Flexibilidade de tempo e espaço
As vantagens do EAD, já amplamente reconhecidas no meio acadêmico, têm como
expoente a flexibilidade de tempo e espaço e foi citada por metade dos respondentes na
avaliação positiva do curso, como mostram alguns exemplos:
“sobre o curso ser a distância, disponibilidade nos horários” (EE19)
“curso online (melhor para nos organizarmos)” (EE12)
“ter sido a distância, pois proporcionou mais conforto e tranquilidade para realizálo” (EE8)
“facilidade em horários” (EE25)
“[gostei] da liberdade de tempo para realizar cada tarefa” (EC9)

Além disso, associadas a este teor de flexibilidade, vantagens do próprio ambiente
da internet ganham destaque, seja para favorecer o acesso a materiais pertinentes ao curso ou
ainda facilitar a comunicação. Os estudantes apontaram como vantagens:
“acesso online aos materiais disponíveis” (EE5)
“atividades a serem feitas pela internet, como os exercícios do tópico 3” (EE7)
“Gostei da comunicação que tivemos com a tutora, pois quando surgiam dúvidas
ou problemas relacionados à plataforma do Moodle ® extensão ela estava sempre presente
mesmo via internet” (EE10)
“O fato de ser um curso com uma temática de extrema importância, e ter a
possibilidade de realizá-lo a distância me agradou, uma vez que em meio à correria de fim de
semestre, onde somos quase soterrados pelas provas trabalhos e estágios, o curso com aulas
presenciais se tornaria quase impossível” (EC6)
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Nenhum comentário realizado pela amostra critica a flexibilidade de horários e
local para acesso e aprendizagem, reforçando as vantagens da modalidade EAD. Apesar disto,
alguns estudantes manifestaram desejo de que o curso possuísse mais encontros presenciais,
atentando nosso olhar para as diferentes necessidades de aprendizagem dos estudantes e para o
sucesso dos cursos semipresenciais:
“Penso importante novos cursos como este, no entanto, vejo a necessidade de mais
encontros presenciais” (EC1)
“Também aponto que possa ter outros encontros presenciais” (EE4)
“O que não gostei muito foi que não tivemos outras aulas teóricas, pois facilitam
ainda mais nosso aprendizado” (EE11)
“gostaria de mais encontros presenciais porque facilitaria muito para melhor
entendimento e para tirar dúvidas” (EE14)
“[não gostei] da maior parte do curso ser não presencial” (EE15)

Qualidade de conteúdo e estratégias de ensino
Dentre os pontos positivos apontados pelos estudantes, a qualidade do conteúdo e
a preferência por determinadas estratégias foram as mais frequentes – citadas por 23 (88,4%)
dos 26 estudantes que responderam ao questionário de avaliação, reforçando a importância de
uma seleção rigorosa pelo professor que elabora o curso, trazendo materiais cientificamente
relevantes e estreitamente relacionados ao tema abordado:
“gostei sobre os artigos trazidos referentes ao tema” (EE19)
“Gostei: material de estudo” (EE20)
“[gostei] dos conteúdos abordados” (EC3)
“o conteúdo superou minhas expectativas, uma vez que pude me aprofundar nos
conhecimentos sobre a avaliação clínica do RNPT em relação à sua integridade da pele, bem
como ter acesso a materiais atuais que darão embasamento à minha prática clínica” (EE5)
“[gostei da] diversificação do material para estudo” (EE22)
“[gostei]

dos

questionários,

das

imagens

apresentadas

e

dos

artigos

disponibilizados” (EC7)
“[gostei] do material para leitura” (EC9)
“disponibilização dos conteúdos” (EE12)
“coisas que mais gostei: os textos disponibilizados no curso (...)” (EE7)
“também gostei muito da grande oferta de materiais disponibilizados” (EE8)
“Gostei da disponibilidade de material sobre os temas, para estudarmos” (EE9)
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“o material fornecido trouxe um complemento para o conhecimento que adquirimos
durante a disciplina. O material foi bem didático, algumas coisas se repetiam mas, em geral,
foram textos pequenos e bem informativos” (EE10)
“Acredito que os textos sugeridos facilitaram o meu processo de ensinoaprendizagem” (EC1)
“[coisas que mais gostei neste curso]: artigos e materiais disponibilizados para a
leitura” (EE1)
“Os testes são de fundamental importância para o nosso aprendizado” (EC2)
“[mais gostei] foram os fóruns de debates, os quais por mais que eu não tenha
participado ativamente, li os comentários e artigos sugeridos” (EC4)
“[gostei dos] exercícios, pois nos ajuda a fixar o conteúdo lido. Os jogos E-Baby
também são muito interessantes, pois simulam a realidade, com dados, e fotos” (EE9)
“dos questionários, das imagens apresentadas e dos artigos disponibilizados” (EC7)
“Gostei dos exercícios, pois contribuíram com nosso aprendizado, assim como o eBaby e a aula inicial” (EE11)
“[mais gostei] Jogo educativo” (EE12)
“Gostei: das avaliações feitas a cada tópico, (...) e do material para leitura” (EC9)
“Gostei da didática utilizada, textos de fácil entendimento e jogos interativos”
(EE14)
“Achei interessante o fórum de perguntas. As atividades com perguntas foram de
grande valia” (EC10)

Apesar do grande número de avaliações positivas quanto aos conteúdos e
estratégias adotados no curso, alguns estudantes apontaram fragilidades (por vezes conflitantes
com as avaliações de outros colegas, segundo citações acima):
Número e tamanho dos textos:
“[não gostei] Textos muito longos” (EE12)
“quantidade de textos, tamanho dos textos.” (EE15)

Falta ou crítica a atividades interativas:
“Senti falta, também, de mais atividades interativas durante o curso” (EE1)
“Não gosto da estratégia de fórum, prefiro a estratégia de exercício ou resumo”
(EE7)
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“Os fóruns de discussão não foram muito proveitosos, pois cada um mandava algum
comentário em momentos distintos, o que dificultou as discussões. Penso que os fóruns
deveriam ocorrer com data e hora marcada, como um chat, para as discussões serem mais
dinâmicas” (EE9)
“[não gostei] Jogo. Materiais em forma de slide” (EE20)
“O jogo e-Baby apresentou alguns problemas relacionado ao acesso. Demais, sem
críticas” (EE10)
“Não gostei do jogo e-Baby, porque tive dificuldade de acessá-lo” (EE22)
“Os fóruns, não teve atividades mais interativas como por exemplo, vídeos e jogos
e a pesquisadora poderia lançar perguntas norteadoras para fomentar as discussões dos fóruns”
(EC7)

Ressaltamos que as atividades de interação entre estudantes e professora foram
mediadas pelos fóruns de discussão, sendo que cada um foi iniciado com uma questão
norteadora redigida a priori na organização do curso, de modo a estimular os estudantes na
busca de mais informações. Apesar das facilidades de assincronia dos fóruns e oportunidade de
interação, de 33 respondentes apenas 20 (60,6%) gostaram de utilizar os fóruns no curso.
Identificamos, por meio da análise de conteúdo nos comentários dos participantes, que eles
provavelmente gostariam dos fóruns se o uso fosse mais intenso e propositadamente para
estimular os estudos.
Além disso, cabe acrescentar que no primeiro encontro presencial de cada
oferecimento do curso, os estudantes foram orientados de como participar do fórum, visando
maior aproveitamento da ferramenta, e votaram se desejariam ou não a atividade de chat. Em
todas as turmas, os participantes majoritariamente rejeitaram a possibilidade de realizar chat,
que foi substituída por um relatório no tema “Uso de produtos tópicos e antissépticos”.

Organização e facilitação do curso
Comentários gerais sobre a organização do curso e sua relevância e papel e
qualidade da facilitadora também foram apresentados pelos participantes, representados por
frequência de aparecimento igual a 80,7% (n=21):
“temas muito interessantes” (EC10)
“Aprofundar uma temática que muitas vezes é abordada superficialmente durante a
disciplina de saúde da criança devido a pequena carga horária disponível. Penso ser interessante
a elaboração de novos cursos como esse, com diferentes temáticas” (EC6)
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“grande atenção disponibilizada pela facilitadora do curso em meio as dúvidas e
discussões realizadas” (EE1)
“O conteúdo selecionado é ótimo. A tutora é excelente e sempre esteve disposta a
nos ajudar” (EC2)
“Eu gostei do curso pois abrangeu aspectos muito importantes para a assistência
mais adequada proporcionando ao público atendido uma assistência mais consciente e com um
"olhar" para aspectos que resultam no melhor prognóstico” (EE2)
“vejo a necessidade de ter outros cursos referentes ao prematuro, e até mesmo o a
termo, abordando outros aspectos referente a assistência à saúde, porque ao meu ver, sinto a
necessidade de ter conhecimento sobre a assistência em outras particularidades destes
pacientes” (EC7)
“Forma apresentada pelo curso, interação durante o curso, matérias pertinentes”
(EE4)
“professora atenciosa” (EC4)
“a criação dos fóruns para que pudéssemos discutir sobre a temática "Integridade
da pele do bebê prematuro", foi muito importante, pois por meio das dúvidas dos outros, e de
minhas próprias dúvidas, fui instigado a buscar em outras referências, as informações que nos
faltavam ou que apenas não estavam tão claras nos textos disponibilizados. Apesar de poucos
terem colaborado (levando em consideração o número de participantes inscritos no curso), foi
interessante a interação entre os participantes mantida nos fóruns com intermédio das
responsáveis do curso” (EC6)
“A organização desse curso, da forma que se deu, permitiu que nós nos
organizássemos, dentro das nossas possibilidades para realizá-lo, sem que a qualidade do
aprendizado fosse prejudicada (na minha opinião)” (EC6)
“Gostei muito pela forma que foi ministrado o curso, sendo o primeiro e o último
encontro presenciais, por trazer maior proximidade com o aluno, dando subsídios para
estudarmos em casa e depois avaliar nosso aprendizado. Traz assuntos que não foram tão bem
abordados na disciplina de pediatria, complementando o que já aprendemos. Ser ministrado
após a disciplina de pediatria, por já trazermos uma bagagem de experiências vividas nas
imersões e uma noção básica sobre o RN” (EE13)
“tema trabalhado foi muito importante, pois é um tema muito amplo que possui
diversas causas que podem estar relacionadas com o prejuízo da integridade da pele” (EE19)
“Gostei da dinâmica do curso, pois utilizou várias formas de aprendizagem” (EE22)
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“De forma geral o curso foi produtivo, considerando o objetivo proposto
inicialmente” (EE23)
“Retorno para as dúvidas em tempo hábil” (EE25)

Obtivemos um feedback particularmente muito relevante sob a ótica da
operacionalização da coleta de dados, que contribuirá certamente em nossos estudos futuros e
que poderá contribuir com outros pesquisadores da área cuja amostra tenha aspectos similares.
Tal feedback trata-se das dificuldades que os estudantes têm de adesão a tarefas
extracurriculares no período final do semestre, dados os inúmeros compromissos regulares na
graduação. Isto justifica a necessidade de oferecer o curso mais que uma vez e investigar o
melhor momento de modo a atingir um maior número de participantes:
“Coisas que não gostei neste curso: 1- O fato do curso ser oferecido no fim do
semestre compromete o envolvimento dos participantes, uma vez que nossas grades horárias
estão mais apertadas neste período” (EE1)
“Acho que o que dificultou foi o período que o curso ocorreu, por ser final de
semestre isso pode refletir em alguns aspectos negativamente. O curso ser realizado no começo
ou meio do semestre. Talvez para mim foi difícil conciliar e me dedicar as atividades online,
pois fim de estágio supervisionado complicou um pouco” (EE4)
“ter tido mais tempo para o envio do trabalho pedido” (EE19)
“O grande número de materiais para leitura em um pequeno intervalo de tempo para
a realização das atividades” (EE1)
“Disponibilizar um prazo maior para realizar as atividades” (EE22)

Estes dois últimos comentários, apesar de aparentemente se relacionarem a uma
crítica de volume de atividades propostas, ao considerarmos o contexto e manifestações dos
demais participantes, possivelmente está mais relacionado à questão do tempo em si,
possivelmente motivada pela ministração do curso em período atribulado. Isto porque as
estudantes acrescentaram às frases acima: “Poderia ter mais testes para realizar, dessa forma
consigo fixar melhor os assuntos estudados” ( EE22) e “senti falta, também, de mais atividades
interativas durante o curso” (EE1), demonstrando que o curso poderia associar ainda mais
tarefas.
Além disso, e termos gerais, houve sugestão de inclusão de mais métodos de
avaliação e outros temas correlatos ao do curso:
“Poucos métodos de avaliação” (EE14)
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“o que não gostei foi em relação a ser somente trabalhado um tema, acho que
poderia ter outros temas disponíveis para ser trabalhado” (EE19)

O questionário também coletou sugestões dos participantes no intuito de aprimorar
cursos futuros. Verificamos que emergiram sugestões de inclusão de ferramentas de ensino
interessantes como vídeos e estudos de caso, além de mais exercícios para testar os
conhecimentos. Ainda, sugestões foram realizadas com relação à manutenção de jogos como
ferramenta interessante de utilizar no processo de ensino-aprendizagem, mas necessitando de
ajustes que facilitem o acesso do mesmo (alguns estudantes referiram problemas de acesso
online). A seguir apresentamos as sugestões dos estudantes:
a. Quanto às ferramentas e estratégias de ensino
Quanto às ferramentas e estratégias de ensino, os estudantes sugeriram:
“Chat ao vivo com os participantes” (EE25)
“Além das leituras, acredito que poderia ser oferecido mais instrumentos que nos
ajudassem a de fato correlacionar com o cuidado prático. Estudos de casos, por exemplo” (EC3)
“...que tenham mais estratégias de exercício e resumo” (EE7)
“...que poderia aumentar o período do curso, e acrescentar mais atividades, vídeos
educativos, que nos ajudassem a aprofundar mais nosso conhecimento acerca do tema. Vídeo
aulas seriam interessantes!” (EC6)
“...disponibilizar aulas em vídeos e melhorar o acesso do e-Baby e do software, pois
estavam lentos” (EE8)
“Que tenha mais recursos como o e-Baby, foi muito bom jogar aprendendo, mas
com o acesso facilitado” (EE10)
“Talvez deixar da maneira como está, e acrescentar alguns tópicos de atividades
mais interativas” (EC7)
“Na minha opinião o curso teve uma ótima carga horária e conteúdo completo.
Minha sugestão é que tivessem mais testes para avaliar nosso conhecimento” (EE13)
“Intercalar o curso com aulas presenciais e elaboração de jogos como esse proposto
nesse curso” (EE23)
“...que mais encontros presenciais enriqueceriam nosso aprendizado no curso, pois,
por vezes, gostaria de me aprofundar mais em discussões presenciais acerca das temáticas
estudadas durante o curso” (EE1)
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b. Outros temas associados
Os estudantes comentaram, ainda, no instrumento de avaliação do curso:
“Sugiro para o próximo curso avaliação nutricional do bebê pré-termo” (EC2)
“Gostaria de ter diversos assuntos sobre a assistência neonatal, sinto essa
necessidade, porque este público, além da pele tem muitas outras necessidades, que muitas
vezes, para nós alunos, não fica muito claro” (EE2)
“Os fóruns deveriam ocorrer com data e hora marcada, como um chat, para as
discussões serem mais dinâmicas. Manter os questionários e o e-Baby, pois são muito
proveitosos” (EE9)
“Ter mais encontros presenciais e alguns casos para saber quais intervenções
faríamos, isso ajudaria muito” (EE14)
“Ter mais encontros presenciais, qual realmente se possa ofertar um momento de
discussão e troca de experiências” (EE15)
“Abordagem de outros temas” (EE19)
“Tornar os fóruns, espaços para discussão de dúvidas e questões de aprendizagem,
pois é na troca de experiências e informações que nós conseguimos construir com maior
facilidade nosso conhecimento e refletir acerca de questões tão importantes para a prática
clínica do enfermeiro” (EE5)

Como reforço à avaliação positiva do curso obtida por meio dos dados
quantitativos, apresentados por frequências, os participantes acrescentaram comentários que
encorajam professores a ofertar cursos extracurriculares aos estudantes de enfermagem e que,
em meio ao contexto do EAD têm nesta modalidade de ensino um apoio à execução.
“Gostaria de parabenizar as organizadoras do curso pela qualidade do ensino
oferecido e pela promoção de aprendizados significativos ao longo da realização das atividades,
pois sinto que pude aprender muito em relação aos cuidados com a pele do recém-nascido (...)
acredito que este curso é extremamente pertinente para a nossa formação como enfermeiros,
sugerindo, até mesmo, que seja realizado logo no início do semestre, uma vez que possibilitaria
um maior envolvimento dos participantes com as atividades propostas” (EE1)
“percebo que a cada ano vem melhorando tanto os conteúdos quanto a maneira de
oportunizar o aprendizado” (EC2)

Além disso, corroboram a avaliação positiva do jogo e-Baby, ferramenta utilizada
como apoio ao ensino no grupo experimental. Cabe informar que quando os estudantes

115

manifestam já ter jogado o e-Baby não se trata da intervenção desta pesquisa, mas de módulos
anteriores desenvolvidos no grupo de pesquisa (e-Baby oxigenação e e-Baby circulação),
disponibilizados abertamente no website da escola de enfermagem.
Os estudantes manifestaram ter gostado de participar do curso e veem relevância
nos aprendizados construídos para subsídio de sua prática clínica, desde a aplicação dos
conhecimentos no estágio curricular no cuidado ao prematuro até mesmo no mercado de
trabalho, uma vez que concluído o curso de graduação.
“O e-Baby, já havia interagido em outro curso, ele me ajudou muito em estágios
para reconhecimento de alguns sinais/sintomas” (EE4)
“Quanto à inserção de jogos e tecnologias no curso de enfermagem, acredito que
este seja um ponto primordial na evolução no modo de ensinar e aprender durante a nossa
formação, pois, com o atual avanço tecnológico em que vivemos, a tecnologia, como os jogos
educativos, mostram-se ótimos recursos didáticos” (EE1)
“Acredito que tenha sido muito positivo a utilização das tecnologias para realização
do curso, principalmente porque o tornou mais acessível, interessante, auxiliando nos diferentes
estilos de aprendizagem e contribuindo para a formação de enfermeiros mais crítico-reflexivos,
que embasem sua prática em evidências científicas” (EE5)
“O curso é muito bom e tenho certeza que contribui muito com minha
aprendizagem” (EC4)
“Uma forma diferente de aprendizagem, mas eficiente, gostei da liberdade que o
curso promove mas ao mesmo tempo cobrava o conhecimento disponível na plataforma”
(EE10)
“Gostaria de parabenizar pelo curso, para mim foi de grande proveito e me auxiliou
nas atividades no campo de estágio” (EC7)
“Me sinto mais preparada para lidar com os cuidados com a pele do prematuro”
(EE13)
“Achei o curso muito bom, aprendi bastante com ele” (EE14)
“Agradeço a oportunidade de poder participar do curso pois o tema é de extrema
importância e nos ajudará muito como futuros profissionais” (EC10)
“Gostei muito do curso, foi muito importante porque adquiri novos conhecimentos
sobre a área” (EE22)
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9. DISCUSSÃO

9.1 Análise do desenvolvimento e validação do jogo
Quanto ao desenvolvimento do e-Baby: integridade da pele, aderimos a referencial
frequentemente utilizado na literatura e obtivemos avaliação e validação finais satisfatórias.
Durante as etapas que precederam a produção do jogo em si, cabe destacar a importância de
pesquisa qualificada sobre o tema (DIEHL et al., 2013) de modo que o conteúdo reflita a prática
clínica e a conduta tomada pelo usuário esteja alinhada com as evidências científicas.
Vale discutir que as condutas em saúde são dinâmicas e não permanecem as
mesmas por muito tempo, sendo tarefa dos responsáveis pelo desenvolvimento dos serious
games que se mantenham atualizados e modifiquem variáveis do jogo sempre que necessário.
Caso este esforço não ocorra, o jogo se tornará obsoleto e não representativo de educação
adequada, o que incutirá em seu esquecimento ou uso inapropriado.
Destacamos a necessidade de intensa comunicação entre equipe de pesquisadores
que idealizaram o serious game e elaboraram seu roteiro e a equipe de desenvolvedores de
software. Esta etapa com intensa troca de informações sobre o pretendido e o realizado,
adaptações e validações de aparência, pedagogia e conteúdo, e correções foi determinante para
o sucesso do e-Baby e recomendamos atenção dos pesquisadores para esta dinâmica. Estudo
publicado recentemente reforça este aspecto ao sugerir que estão fadados ao insucesso os
serious games desenvolvidos com distanciamento entre desenvolvedores e profissionais de
saúde, sendo pouco úteis ou aplicáveis ao ensino (DIEHL; SOUZA; GORDAN, 2014).
A etapa de validação por experts é muito importante dada a necessidade de olhares
de outros profissionais sobre as heurísticas de usabilidade da tecnologia desenvolvida, em seus
múltiplos aspectos como os avaliados nesta pesquisa, em consonância com outros estudos na
área da saúde (GÓES et al., 2011; MOREIRA et al., 2014). Além da área da saúde, outros
campos do conhecimento requerem este mesmo cuidado, sendo um aspecto desejável na
avaliação de todas as ferramentas tecnológicas de ensino desenvolvidas (VALLE et al., 2013).
Com a tendência crescente de desenvolvimento e adesão de tecnologias
educacionais, é preciso acompanhar as pesquisas da área que têm evoluído de forma acentuada
a cada ano para que as novidades e melhorias sejam incorporadas. Assim, evita-se desenvolver
hoje as “tecnologias de ontem”, que apesar da figura de linguagem, reflete bem o dinamismo e
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a progressão tecnológica. Por exemplo, há aproximadamente 15 anos o dispositivo para acesso
à mídia de vídeo gravado eram as fitas cassetes ou VHS (Video Home System), após cinco anos
apenas já existia a veiculação de vídeos pela internet pelo YouTube® e atualmente qualquer
pessoa pode gravar seu próprio vídeo em celular e compartilhar com toda a rede.
Ou seja, criar uma videoteca em uma escola ou universidade armazenada em VHS
ou CDs já não parece ser uma boa estratégia, uma vez que este tipo de acesso se tornou
antiquado. Parece ser uma boa ideia produzir vídeos educativos e os armazenar em ambiente
online, sobre o que atualmente se discutem inclusive sobre o acesso aberto como forma de
democratização do conhecimento produzido na universidade (AIRES, 2016).
Além disso, com a expansão na criação de tecnologias educacionais como os
serious games, sobretudo em países desenvolvidos, pesquisas têm ampliado o olhar para as
formas de desenvolvimento e validação, de modo a avançar em qualidade e também facilitar os
esforços de criações futuras.
Ao mesmo tempo, não se pode desvincular a criação deste tipo de tecnologia aos
referenciais e objetivos de aprendizagem, que consistem essencialmente no objetivo do
desenvolvimento. Neste contexto, discutimos que as ferramentas de aprendizagem devem estar
correlacionadas ao contexto educacional, caso contrário não será de utilidade apesar dos altos
índices de aprovação e de recursos tecnológicos.
Neste estudo, inserimos o serious game desenvolvido em um curso semipresencial
extracurricular com a mesma temática de modo que a tecnologia fizesse parte das ferramentas
que o estudante teve acesso para mediar seu processo de compreensão e aprendizagem no tema.
A importância desta vinculação vem sendo discutida há pelo menos uma década, pela qual é
crucial a articulação entre o contexto, como o curso de integridade da pele é oferecido pelo
AVA; pedagogia, lançando mão de referencial teórico condizente com o formato da tecnologia;
forma de representação do jogo, incorporando heurísticas de usabilidade apropriadas, design
emocional e IHC centrada no usuário; e por fim, especificação do aprendiz, a qual
interpretamos como compreensão de preferências e estilos de aprendizagem (DE FREITAS;
NEUMANN, 2009).
Ainda, realizar o planejamento do escopo junto das enfermeiras atuantes em
unidade neonatal foi um passo importante, pois apesar de a literatura discutir avaliação da pele
e cuidados, muitas vezes isto é feito de forma difusa, sendo difícil capturar a essência das
principais prevalências e dar voz aos profissionais de enfermagem e as dificuldades que
observam nos estudantes quando vão para os cenários de prática.
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A associação entre o produto das reuniões com as enfermeiras e os achados da
revisão integrativa da literatura sobre cuidados com a pele do prematuro, que nos trouxe
conjuntamente dados importantes sobre a avaliação clínica nas diversas situações, foi crucial
para promover oportunidades de aprendizagem significativa, baseada nas demandas e
frequência de aparecimento. Isto permeou ainda mais, juntamente com o trabalho desenvolvido
pela equipe de tecnologia e desenvolvimento de softwares, o design centrado no usuário,
mesmo que não tenha sido realizada coleta de dados diretamente com o público-alvo
(denominado design participativo).
Inúmeras iniciativas têm sido realizadas há várias décadas para nortear o
desenvolvimento de tecnologias digitais, uma vez que todo o esforço e investimento só serão
válidos se o produto final for utilizado e útil para os usuários finais. Neste diapasão, os estudos
têm embasado o desenvolvimento e suas avaliações com base na usabilidade, heurísticas e
design centrado no usuário (FERECINI et al., 2012; FONSECA et al., 2009; GÓES et al., 2011;
VALLE et al., 2013), no design emocional (FONSECA et al., 2014a), no design participativo
(DESMET et al., 2016) e na jogabilidade, para os jogos educativos de base computacional
(VALLE et al., 2013).
Analisando os resultados da validação com os experts, concluímos que o modelo
adotado para planejamento, escopo, roteiro, prototipagem e validação pedagógica atenderam às
expectativas e pretendemos implementar correções aos problemas apontados gradualmente, de
modo a aperfeiçoar ainda mais o serious game e-Baby: integridade da pele.
Os problemas representados no item Resultados se mostraram concentrados
principalmente em níveis que não necessitam correções, reforçando que adotamos design
preocupado em atender ao usuário de forma útil, agradável e educativa. Ainda quanto ao padrão
de respostas dos experts, notamos que ocorreu divergência não somente em classificar os níveis
dos problemas como também em identificá-los ou não. Assim, pretendemos discutir os itens
das heurísticas em que foram identificados problemas de quaisquer níveis por mais que um
expert, estabelecendo um paralelo com o jogo em si.

Problemas identificados na heurística de usabilidade de interface
Foram apontados problemas por mais de um expert em dois itens do serious game,
sendo eles: IN5 (Os elementos do jogo são capazes de evitar o erro do usuário) e IN7 (Os
elementos do jogo permitem que o usuário realize suas tarefas de forma eficiente, ou seja, com
menor esforço possível).
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O primeiro problema foi apontado por três experts (dois de nível 0 e um de nível
3), porém cabe discutir que em se tratando de um jogo é esperado que seja possível ao usuário
errar, assim o realismo é preservado e, no caso do e-Baby, o estudante tem a oportunidade de
compreender seu erro por meio de feedback negativo explicativo e quando jogar novamente
terá nova chance de acerto. Além disso, até que ele seja questionado sobre alguma avaliação ou
conduta, ao escolher as ferramentas (visão para inspeção, pomada, hidrocolóide, ácidos graxos
essenciais, etc.) o sistema computacional evita a escolha de ferramentas incorretas as
devolvendo na barra inferior novamente, indicando que é necessário escolher outra para
prosseguir com a animação.
Durante a experiência de jogo, o erro deve ser sinalizado como tal de modo a
fornecer ao usuário feedback de sua ação, minimamente na dicotomia correto ou incorreto.
Acrescentamos a este requisito o valor de compor o feedback com textos curtos contendo
resumidamente dados cientificamente comprovados, contribuindo assim para a aprendizagem
e reflexão sobre a prática.
Quanto ao item IN7 dois experts identificaram problemas com nível 0, segundo
classificação de Nielsen, vinculado às ações do usuário que podem ficar trabalhosas à medida
em que ele não acerta as ferramentas corretas para avaliação clínica ou intervenção, mas que
consiste basicamente na defesa contra erros que impeçam o prosseguimento da simulação
virtual e animação. Por exemplo, se para remover um adesivo da face do RNPT o usuário tenta
selecionar um produto removedor tóxico, o sistema retorna a ferramenta para a barra inferior e
aciona um feedback justificando porque aquela ferramenta é incorreta. Assim, o usuário tem
infinitas chances de tentativas até que escolha a ferramenta adequada e isto pode remeter
esforço, mas sempre guiando o estudante eficientemente para a próxima ação.
Com base na discordância que apresentamos frente aos problemas apontados na
heurística de interface, considerando que não podem ser considerados problemas de fato no eBaby, identificamos discussão pertinente sobre os componentes de um framework de validação
ou avaliação de serious games. Esta discussão traz que os frameworks de avaliação devem
considerar o amplo escopo de jogos que variam a depender dos objetivos e contextos de
aprendizagem, devem preferencialmente comparar os diferentes tipos de jogos e serem
expansíveis, ou seja, possibilitar inclusão de novos achados ao assumir que serious games são
plurais (MAYER et al., 2014).
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Problemas identificados nos elementos educacionais
Foram levantados problemas nos itens: ED3 (Os elementos do jogo são criados de
forma a contemplar diferentes níveis de aprendizagem, por exemplo, iniciante, intermediário e
avançado), ED5 (O jogo oferece ao usuário a possibilidade de escolher o nível de dificuldade
do mesmo) e ED6 (O jogo possui característica de adaptabilidade, no sentido de que os pontos
fortes e fracos dos usuários são reconhecidos e os elementos do jogo se adaptam a eles).
No primeiro, obtivemos de três experts alertas de problema, sendo dois de nível 0
e um de nível 3. Apesar de não haver possibilidade de o usuário definir qual o nível de
dificuldade pretende jogar (problemas referentes ao item ED5 com mesmo padrão de
identificação de problemas do ED3), a dificuldade do jogo aumenta gradativa e naturalmente
ao longo do jogo, de modo que na primeira troca de fraldas o estudante tenha como produto
final a avaliação de pele perineal íntegra e sem hiperemia ou lesões, e ao final, quando lhe é
oferecida nova oportunidade de troca de fraldas com indicação de intervalo temporal de alguns
dias, há infecção por Candida albicans instalada, revelando hiperemia e pápulas satélites nas
coxas. Desta forma, o nível de conhecimento para avaliação e intervenção requerido é maior,
reforçando que há aumento da complexidade como elemento no jogo.
Com relação à adaptabilidade, apontada por dois experts com problema de níveis 1
e 2, de fato o serious game não utilizou tecnologia computacional capaz de adaptar-se às
fragilidades e potencialidades do usuário, de forma a refletir o realismo de uma situação real
que se apresenta para todos de igual maneira na prática clínica. Para desenvolvimento de jogos
futuros, todavia, verificaremos as possibilidades de adaptação pensando isto como uma forma
personalizada de ensino e que oferece possibilidade de maior treino para estudantes com nível
avançado e resgatar estudantes com desempenho insuficiente para alcançar gradualmente os
conhecimentos necessários.
Este atributo foi reconhecido em alguns serious games desenvolvidos para a área
da saúde (SERIO et al., 2016) e é uma estratégia interessante para adesão em novas iniciativas,
tanto para tecnologias educativas desenvolvidas para estudantes e profissionais de saúde,
quanto para a clientela.
Ainda, em relação estreita com esta pesquisa, utilizar o referencial dos estilos de
aprendizagem é considerada uma forma interessante de organizar a adaptação do jogo,
personalizando a experiência de jogo para o usuário e indo ao encontro de suas necessidades
(TRUONG, 2016).
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Segundo este mesmo estudo que consiste em uma revisão de literatura (TRUONG,
2016), dos 51 artigos analisados, 25 se preocuparam com a adaptação dos jogos educativos
digitais, sendo um tema fértil para pesquisas futuras de modo a reconhecer as principais formas
de utilizá-la compilando suas características e aplicabilidade. Além disso, cabe em uma segunda
etapa mensurar o impacto de jogos adaptativos versus jogos não adaptativos na aprendizagem
dos usuários.

Problemas na heurística de usabilidade de jogabilidade
Nesta heurística de jogabilidade foram identificados problemas em quatro itens,
sendo eles: JG3 (Os usuários são capazes de salvar os jogos em diferentes estados ao longo do
jogo), JG6 (Os elementos do jogo garantem identidade ao usuário, ou seja, é possível que o
usuário construa o elemento que o representa no jogo (por exemplo, seu avatar), bem como o
cenário em que ele estará envolvido, de acordo com as próprias preferências) e JG8 (O jogo
possui elementos que permitam ao usuário se comunicar com outros usuários, bem como com
objetos do tipo NPC (Non-player Character), com o intuito de alcançar seus objetivos) e JG9
(O jogo é capaz de oferecer ao usuário a capacidade de realizar mais de uma tarefa ao mesmo
tempo).
Sobre o item JG3, com problemas classificados nos níveis 0, 2 e 3, concordamos
com os experts e com o HEDEG que é uma funcionalidade importante e que não foi incorporada
ao serious game. Sempre que o usuário fechar a página web, perderá o progresso realizado até
então. Considerando este um problema importante de se corrigir, apesar de apenas um expert
tê-lo classificado com nível 3, pretendemos implementar sua correção em breve, oportunizando
ao usuário o recurso de salvar o progresso.
Os problemas classificados em referência ao item JG6 refletem sua relevância na
ótica dos pesquisadores e desenvolvedores que é de não prejudicar o uso ou não necessitar
correção, porque este não é um atributo interessante para este jogo. A personagem que executa
as ações é o próprio estudante que não se vê como uma personagem virtual, mas se projeta em
sua dimensão real para o cumprimento da proposta do jogo.
No item JG8, em que cada um dos três experts utilizou uma classificação de
problema diferente: níveis 0, 1 e 3, reforçamos que a enfermeira interage com o usuário apenas
no início e no final do jogo dando as diretrizes inicialmente com o estudo de caso clínico do
bebê e no desfecho elogiando seu trabalho e reforçando a relevância do tema para o enfermeiro.
Não pretendemos colocar esta personagem para auxiliar o estudante nas decisões, pois esta é
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uma forma de forçar a ação do usuário de reflexão sobre o assunto, tendo o feedback como um
retorno externo que lhe é dado após raciocinar sobre o desafio e tentar implementar uma ação.
Finalmente, quanto ao item JG9 que obteve mesmo padrão de problemas
identificados no JG8, justificamos que o intuito do jogo não é oferecer ao usuário caráter
multitarefas, e sim apresentar um problema por vez em que ele deve resolvê-lo antes de
progredir, sem distrações. Cabe pontuar que estudiosos já mencionaram que há diferentes jogos
digitais e que as heurísticas de usabilidade e jogabilidade não parecem se adequar
uniformemente entre eles, necessitando mais estudos na área para atribuir pesos aos itens
avaliados a depender da natureza da tecnologia de jogo (BARCELOS; SOTO; SILVEIRA,
2014).
Estes aspectos considerados junto à jogabilidade que não pretendemos modificar o
fazemos porque já estão alinhados com o propósito de criação do serious game, atendendo ao
conteúdo planejado que estabelece uma base de informações condizentes com os objetivos de
aprendizagem e competências a serem adquiridas (SERIO et al., 2016). Assim, as modificações
no teor dos itens JG6, JG8 e JG9 não serão realizadas por este motivo e por não terem atingido
classificação de problema em nível 3 ou 4 pela maioria dos experts.

As heurísticas de conteúdo e multimídia com todos seus itens somados obtiveram
três problemas apenas classificados com nível 2, indicado baixa prioridade. Os demais itens
não comentados em detalhes tiveram problemas apontados por um único expert e estão sendo
analisados pelos desenvolvedores. Antes da implementação de modificações, agendaremos
conversa com os experts para reelaboração de ideias e análise conjunta dos problemas
apontados com a validação.
Reforçamos que o serious game foi validado, de acordo com os critérios adotados
e avaliação geral dos experts. As especialistas enfermeiras complementaram a etapa de
validação classificando o jogo como:
 Condizente com a realidade de unidades neonatais
 Estimulador de reflexão sobre a prática clínica
 Relevante e auxilia a prática clínica pelo estudante de enfermagem
 Relevante e auxilia a prática clínica pelo enfermeiro e sua equipe
 Baseado em assuntos-chave para nortear o cuidado com a pele do prematuro
 Fiel à prática do enfermeiro na promoção do cuidado com a pele do
prematuro
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Esta avaliação foi realizada por meio de escala do tipo Likert em que todas as
características supracitadas foram avaliadas pelas três enfermeiras como concordo totalmente
ou concordo.
Para além da validação junto aos experts, muito satisfatória tendo poucos erros de
níveis 3 e 4 e atendido aos requisitos estabelecidos a priori nos métodos, ressaltamos a
importância do aceite da população alvo, os estudantes.
Os resultados da presente coleta explicitam, por meio das respostas dissertativas
dos estudantes e avaliações por frequências demonstradas acima, que o serious game e-Baby:
integridade da pele teve grande aceitação sendo qualificado repetidas vezes como uma
ferramenta interessante, dinâmica e didática, além do percentual significativo apresentado
previamente de estudantes que gostaram do jogo e gostariam que mais jogos fossem
incorporados ao curso, da significativa autopercepção de aprendizagem mediada pelo serious
game e capacidade didática do mesmo. Estes dados reforçam a importância não apenas das
etapas de desenvolvimento e validação, mas também da incorporação adequada ao tema do
curso oferecido.
Os achados obtidos corroboram outros trabalhos publicados na literatura,
enfatizando os pontos fortes dos serious games como recurso para o ensino ativo e engajador,
sendo eles: realístico (GRAAFLAND; SHIJVEN, 2013), engajador e desafiador
(GRAAFLAND; SHIJVEN, 2013; JANSSEN et al., 2015), apoiador do ensino na área da saúde
(GRAAFLAND; SHIJVEN, 2013; J et al., 2016), fácil de usar e interessante (COGO, A. L. P.;
SILVEIRA, D. T.; PEDRO, E. N. R.; TANAKA, R. Y.; CATALAN, 2010; COWAN et al.,
2010; DIEHL et al., 2013; FONSECA et al., 2015b).
Estudiosos sugerem que estudos futuros avaliem os serious games, por meio de
pesquisas experimentais, quanto à sua eficácia para a aprendizagem compreendendo análise
pré-jogo, durante o jogo e após o jogo (MAYER et al., 2014). Neste estudo realizamos análise
de conhecimentos favorecidos pelo jogo antes e após seu uso em meio a um curso, não
pretendendo isolar a intervenção do contexto maior do curso por acreditar que em um cenário
educacional real o que se pretende não é substituir as leituras, discussões e demais atividades
pelos serious games, mas associá-los, oferecendo novas ferramentas que facilitem a
aprendizagem.
Todavia, concordamos com a conclusão dos autores quanto à análise durante o uso
do jogo de forma mais próxima, acompanhando a interação dos usuários (se o comportamento
de jogabilidade se interessa e reserva tempo adequado para leitura de feedback informativo, se
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sorteia ações até acertar em determinados momentos ou se investe atenção satisfatória em todo
o decorrer do jogo, etc).

9.2 Análise de perfil da amostra de estudantes no contexto da geração dos nativos
digitais
Em face ao rápido avanço da tecnologia nas últimas duas décadas, sobretudo no
ramo computacional, tem-se discutido o impacto deste contexto na geração dos jovens de hoje
em relação à anterior que foi introduzida às tecnologias já na fase adulta, sendo reconhecida
como os imigrantes digitais. Autores argumentam que a geração Y, também denominada
nativos digitais ou geração do milênio, caracterizada por aqueles que nasceram a partir de 1980,
apresenta necessidades de aprendizagem muito diferentes do que as gerações passadas
manifestaram. Os jovens da atualidade parecem aprender mais facilmente quando o
aprendizado se relaciona com a tecnologia e a geração do milênio se inclina positivamente para
a realização de tarefas em grupo, baseadas em experiências e problemas e aprendizado
colaborativo e interativo (GIBSON, 2009; JOHNSON; ROMANELLO, 2005).
Os dados do presente estudo reforçam este padrão de predileção, sendo que os
destaques foram para as estratégias de simulação em laboratório, os estudos de caso clínico e
as atividades de intervenção na prática.
Todos estes apresentam em comum a interface clara entre teoria e prática,
aproximando os estudantes de seu papel no cenário clínico e despertando ainda mais o interesse
e compromisso com a aprendizagem. Estratégias de ensino baseadas em problemas têm sido
relacionadas a uma melhora efetiva do pensamento crítico, mensurado por meio de ferramentas
específicas, conforme revisão sistemática da literatura e meta-análise (OLIVEIRA et al., 2016).
Por meio da simulação, é possível experienciar problemas comuns às práticas de
saúde em ambiente controlado lançando mão de recursos semelhantes à uma situação real
(DALEY; CAMPBELL, 2013a). Assim, os estudantes podem praticar o pensamento crítico,
crucial para o trabalho do enfermeiro, e as habilidades atitudinais e de procedimentos sem riscos
para os pacientes. Adicionalmente há possibilidade de realização do ciclo errar, refletir, repetir
e discutir com seus pares e professores sobre o que foi realizado e o que poderia ser aprimorado,
com base em evidências científicas e suporte teórico.
A simulação é uma das estratégias inovadoras que considera a cultura digital da
nova geração (CAMPBELL; DALEY, 2013b) e requer adaptações no processo de ensinar por
adotar uma abordagem centrada na experiência do estudante e discussão em torno das ações
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por ele tomadas. Alguns educadores e pesquisadores têm investido na simulação em laboratório
ou virtual para aperfeiçoar a experiência clínica dos estudantes antes que eles sejam expostos
aos cenários reais como hospitais, clínicas, serviços de atenção primária, etc.
Os estudos de caso clínico são largamente utilizados no ensino de enfermagem em
diferentes países (FERREIRA P. B.; COHRS, C. R.; DOMENICO, 2012; PARK, 2013;
WILSON, R. D.; KLEIN, J. D.; HAGLER, 2014) e visam a análise de situações reais ou
baseadas em realidade plausível, cuja finalidade é a reflexão dos estudantes sobre as variáveis
de saúde, vinculando os achados do caso aos padrões fisiológicos e áreas do conhecimento
correlatas (como farmacologia, patologia, anatomia, etc) e condutas adequadas.
O estudo de caso possui diversos aspectos positivos como papel ativo do estudante,
articulação entre teoria e prática, treino de priorização e estímulo ao pensamento crítico
(BOSQUE, 2013; CATES; ARMENTROUT, 2013). Interpretamos que esta estratégia tem
estreita relação com a simulação e com a simulação virtual, uma vez que o cenário preparado
em laboratório ou ambiente virtual são embasados por um caso clínico e as ações do estudante
são passíveis de discussões como o debriefing, assim como o processo de reflexão e desfecho
sobre os estudos de caso.
Neste sentido, associando tais estratégias, um estudo recente conduzido junto a
graduandos de enfermagem comparou o desempenho entre grupos, por meio de uma avaliação
em laboratório de simulação, e verificou que o grupo treinado com o método de aprendizagem
baseada em casos clínicos obteve pontuações significativamente maiores em relação ao grupo
treinado com leituras e discussão. Ainda, os estudantes do grupo melhor sucedido executaram
as ações simuladas em nível parecido com o demonstrado por enfermeiros experientes
(RAUREL-TORREDÀ et al., 2015).
Ao oferecer mais oportunidades de simulação, virtual ou em laboratório, e
resolução de casos clínicos sob supervisão do professor ou facilitador, o processo de formação
possibilita: segurança do paciente (por meio de prática simulada previamente desenvolvida e
controlada, segundo objetivos de aprendizagem), ética na assistência (primeiras tentativas de
procedimentos invasivos por estudantes deixam de existir) e mais oportunidades de
aprendizagem (cenários contendo casos de emergência) (DALEY; CAMPBELL, 2013b;
GIRARD; ECALLE; MAGNAN, 2013; GÓES et al., 2011; MARTINS et al., 2012).
Outra estratégia bem quista pela amostra foi a intervenção no cenário de prática,
em que o estudante é agente de mudança realizando em associação: identificação de
oportunidades de melhoria e proposta de solução. Faz parte desta atividade, para além da
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identificação de problemas, o reconhecimento contextual do cenário em que se pretende
intervir, conversa com os profissionais de saúde nele atuantes e clientes, identificação de
recursos e ações factíveis, estudo de possíveis soluções e alinhamento com gestão,
planejamento de intervenção e operacionalização da mesma.
Iniciativas como estas têm sido adotadas por alguns cursos de saúde como o
Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde - PET Saúde, pois muitas das intervenções na
prática ainda são um desafio apontado por pesquisadores. Ao PET saúde tem sido atribuída a
qualidade de inserção proativa dos estudantes nos diversos cenários que, por meio de uma
abordagem crítico-reflexiva, passam a poder agir sobre a realidade em vinculação com os
profissionais (CASSOLA et al., 2014).
Mas antes mesmo do PET Saúde surgir, os cursos de enfermagem e medicina já
haviam incorporado os estágios supervisionados e o internato, respectivamente, nos quais os
acadêmicos em níveis mais avançados do curso compõem o cenário de prática como membro
integrante, devidamente supervisionado, e bastante integrado ao serviço de saúde. Espaços
como estes possibilitam aos estudantes transformar o local em que atuam, intervindo no intuito
de melhorar a prestação de serviços em geral, a implantação da política de humanização, a
educação em saúde, a dinâmica de trabalho, dentre outros, a depender das necessidades e
oportunidades de melhoria.
De forma geral, para obter sucesso dentre as inúmeras possibilidades de estratégias
e recursos para o ensino, acreditamos na importância do processo ensino-aprendizagem
centrado no estudante, vinculando a corresponsabilização como método de desenvolvimento da
autonomia e conduta crítico-reflexiva. Em concordância, revisão sistemática concluiu que as
estratégias de ensino que demonstram melhor efetividade estão relacionadas às metodologias
ativas de aprendizagem (OLIVEIRA et al., 2016).
A experiência é essencial para a aprendizagem (OLIVEIRA et al., 2015) e, nesta
perspectiva, um desafio para os docentes e instituições de ensino superior (IES) é utilizar
ferramentas e estratégias apropriadas para este fim, que fortaleçam a autonomia do estudante e
seu papel ativo sobre o próprio processo de aprender. A tendência natural de incorporação das
tecnologias reflete a realidade da maioria da população mundial, cada vez mais atrelada aos
dispositivos modernos e suas funcionalidades, reconhecendo o vasto acesso a informações e
oferecendo soluções para a limitação temporal e espacial.
O conhecimento sobre muitas tecnologias tem sido incorporado para utilização no
ensino, como as simulações em seus diferentes níveis de complexidade tecnológica (baixa,
média e alta fidelidade) (CAMPBELL; DALEY, 2013b; OLIVEIRA et al., 2015), as simulações
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computacionais podendo incorporar situações antes abordadas apenas no laboratório agora em
ambiente virtual simulado (CREUTZFELDT et al., 2013), os serious games como o
desenvolvido, validado e testado neste trabalho que incorporou simulação e aspectos de
jogabilidade e também podem, ainda, incorporar aspectos do design emocional (FONSECA et
al., 2014a), outros jogos educativos computacionais que podem lançar mão de caráter divertido
e de entretenimento (DIAS et al., 2016), realidade aumentada (GARRETT; JACKSON;
WILSON, 2015) e impressões 3D (COSTELLO et al., 2015) para demonstração de esquemas
e estruturas, respectivamente, dentre outros.
O uso de tecnologias no ensino deve estar fortemente relacionado aos objetivos de
aprendizagem, servindo como um recurso diferenciado que auxilia o estudante a interpretar e
vivenciar as experiências propostas pelo plano de ensino e não se constituir na estratégia em si.
Além disso, não pretende substituir o professor que é o mediador, fundamental para a
aprendizagem, mas oferecer amplitude de possibilidades para subsídio da prática docente
(FONSECA et al., 2015a).
Ainda, quanto à adesão de estudantes às diferentes tecnologias educacionais, é
importante identificarmos os fatores preditivos envolvidos nesta relação de modo a garantir que
os esforços e investimentos realizados junto à incorporação de tecnologias no ensino sejam
eficazmente aproveitados, como mostram os achados de Lai, Wang e Lei (2012):

*Setas contínuas e duplas representam relação direta e estatisticamente significativa
*Setas descontínuas representam relação indireta entre variáveis até atingir o desfecho
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Figura 8.
Representação dos fatores preditivos à adoção de tecnologias no processo
ensino-aprendizagem.
Fonte: Esquema traduzido e adaptado de Lai, Wang, Lei (2012)

O estudo supracitado concluiu, por meio de regressão e correlação two-way frente
à análise de um modelo de equação estrutural (representado acima), que tecnologias
compatíveis com a proposta de ensino representam fator preditivo chave para ocorrência do
desfecho. Em concordância com este achado, acreditamos que a satisfação dos estudantes frente
ao serious game e-Baby: integridade da pele se deve em grande parte à sua relação com o tema
do curso oferecido, alinhada com o referencial teórico de aprendizagem significativa.
Da mesma forma, as condições facilitadoras, i.e., o apoio dos professores e colegas
para uso de tecnologias educacionais, bem como suporte técnico, são críticos para o sucesso da
adesão e tal relação já tem sido apontada em outras pesquisas (BLAKE, 2010; LEVETT-JONES
et al., 2009).
As condições facilitadoras melhoram, como mostra a Figura 8, a atitude frente à
tecnologia, a autoeficácia computacional e a percepção de utilidade da tecnologia para o
contexto do estudante, possivelmente diante do fato de que os estudantes confiam em seus
professores e facilitadores quando estes reafirmam a importância de determinadas tecnologias
educacionais, estimulando o uso destas no processo de ensino-aprendizagem. Ainda, o suporte
técnico impacta na adesão efetiva ao oferecer auxílio na navegação, conexão e entendimento
da ferramenta ou dispositivo utilizado.
Lai, Wang e Lei (2012) também concluíram que a atitude para o uso é forte
determinante do desfecho, reforçando os argumentos de estudiosos sobre a melhor
adaptabilidade dos nativos digitais às tecnologias, reforçada ainda pelo achado de que a
autoeficácia computacional não impactou significativamente na adesão das tecnologias
educacionais, importando menos o nível de habilidades do que a confiança de que estas
inovações podem gerar experiências de aprendizagem benéficas, atreladas às necessidades ou
aos estilos de aprendizagem do estudantes.
Neste estudo, a maioria dos participantes referiu habilidades consideradas básicas
para um estudante universitário, e.g. elaborar apresentações em PowerPoint® e fazer download
de artigos científicos e aplicativos de dispositivos móveis como celular e tablet, mas frequências
relativamente mais baixas para habilidades mais complexas como desenvolvimento de blogs ou
fanpages em redes sociais. Estes achados convergem com os resultados de outro estudo que
buscou associar as habilidades aos estudantes universitários denominados nativos digitais,
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encontrando que a maioria da amostra investigada (45%, n=943) apresentou habilidades básicas
apenas (KENNEDY; JUDD; WAYCOTT, 2010).
Com base nisto, concluímos que a geração em questão tenha preferências
relacionadas à tecnologia, mas isto não permite a inferência de que eles possuem habilidades
técnicas inerentes. Ou seja, apesar da predileção por recursos tecnológicos e computacionais, o
suporte é necessário para que haja real adesão e engajamento com as ferramentas de ensino
propostas.
Ainda que faltem informações ou estímulo para uso de determinadas ferramentas,
sem dúvida os jogos já fazem parte da vida destes jovens e por isso interpretamos os achados
representados na Figura 8 como coerentes. Isto é, apesar de em geral a amostra ter habilidades
rudimentares, o grupo experimental utilizou o serious game como suporte de ensino durante o
curso e o avaliou muito satisfatoriamente, enfatizando outros dados evidentes nesta pesquisa de
que o jogo é fácil de usar e que há interesse em incorporação de tecnologias deste tipo no ensino
de enfermagem.
Diante do exposto, acreditamos que a adesão a tecnologias educacionais pelos
estudantes depende principalmente de sua relação com a proposta de ensino, do interesse dos
usuários, do apoio do corpo docente e suporte técnico e da satisfação do usuário frente à
tecnologia, incorporando neste último aspecto o conceito de design emocional e design centrado
no usuário (FONSECA et al., 2014a).
A despeito da popularização de certas tecnologias como os AVA em si, que
possibilitam a realização de cursos distância, este estudo identificou que poucos dos estudantes
já haviam participado de algum curso neste formato. Este foi um achado surpresa para os
pesquisadores considerando que o EAD é considerado não mais uma exceção no ensino
superior (WATTS, 2016). Acreditamos que, apesar disto, há uma tendência progressiva de os
estudantes participarem de cursos EAD, sobretudo aqueles que trabalham ou assumem
atividades adicionais durante a graduação, necessitando de maior flexibilidade. Também, à
medida que avançam no curso e se reconhecem com mais autonomia para buscar o aprendizado
devem se sentir mais propensos a aderir a cursos a distância.
Ainda assim, os estudantes utilizaram o AVA satisfatoriamente e conseguiram
cumprir com as atividades propostas, uma vez que o Moodle® foi escolhido para alocar o curso
por já ser utilizado pelos estudantes na graduação e pela disponibilidade de apoio técnico da
equipe de tecnologia e informação de uma das universidades onde foi conduzida a investigação.
Considerando que não apenas a USP foi local de pesquisa, mas também a UFTM, utilizamos o
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Moodle Cursos de Extensão ao invés do Stoa, plataforma específica da primeira universidade,
que puderam ser acessados por qualquer dispositivo computacional de acordo com o que fosse
mais conveniente ao estudante.
Para este acesso, verificamos uma evidente democratização das tecnologias e seus
dispositivos sobretudo naqueles caracterizados como móveis. Assim, os achados quanto à posse
deles nesta amostra vão ao encontro dos avanços no ensino em implementação de estratégias e
uso de recursos tecnológicos como podcasts, jogos educativos, uso de rede social para
organização de trabalhos e seminários, principalmente com a utilização de smartphones como
ferramenta fundamental na perspectiva da mobilidade.
Notamos que o mobile learning é uma tendência justificada pela popularidade dos
dispositivos móveis, especialmente smartphones como demonstrado neste estudo, e o serious
game e-Baby é compatível com este formato de modo a expandir as possibilidades de uso do
jogo nos diversos contextos educacionais: estudante com dúvida no cenário de atuação,
estudante interessado em entretenimento ao passo que adquire novos conhecimentos e testa a
sua tomada de decisão, docente para promover atividade remota de simulação em ambiente
virtual, etc.
A tecnologia mobile nas IES, e com ela as mídias sociais como Facebook®,
Twitter® e Instagram®, têm sido associadas a vantagens como engajamento dos estudantes
com conectividade e estímulo à aprendizagem colaborativa e autêntica, em movimento. Além
disso, as tecnologias móveis permitem a interação entre pares somada a conteúdos, e assumem
que a aprendizagem ocorre independentemente do local em que se está, além de potencializar
a comunicação (GIKAS, J.; GRANT, 2013). Acreditamos que a facilitação da comunicação
seja chave para muitas atividades de aprendizagem, considerando que as interações
interpessoais constroem conhecimento.
Em decorrência do uso majoritariamente diário do smartphone, educadores têm se
preocupado com impactos negativos desta ferramenta em sala de aula considerando o fator de
distração e risco de prejuízo à aprendizagem (NANTES; AKIYAMA, 2016; VIEIRA, 2015).
Menos de 10% da amostra indicou acreditar que o uso de dispositivos tecnológicos
em sala de aula pode atrapalhar o aprendizado, e uma maioria significativa chegando a quase
90% concordaram com a implantação de tecnologias como proposta do docente em sala de aula.
A amostra investigada demonstrou utilizar com frequência o celular em sala de aula com o
intuito referido de: pesquisar informações relacionadas à aula, comunicar-se com outras pessoas
e realizar outras pesquisas não relacionadas à aula, nesta ordem de frequência.
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Com isso, refletimos que é importante manter a vigilância sobre a possibilidade do
impacto negativo dos smartphones na aprendizagem quando utilizados de forma distrativa e
não incorporada aos objetivos dos encontros em sala de aula, mas reconhecermos que o acesso
rápido a novas informações, matérias, artigos e vídeos complementares ao tema abordado pode
enriquecer a experiência de aprendizagem.
Sob outro ângulo, a incorporação de tecnologias como proposta do docente parece
ser bastante interessante por acomodar seu uso no plano de ensino (FONSECA et al., 2014a;
GARRETT; JACKSON; WILSON, 2015; MERHI, 2015; NANTES; AKIYAMA, 2016;
VIEIRA, 2015). As possibilidades são inúmeras, dada a capacidade de adaptação de recursos e
programas às propostas pedagógicas e às inovações constantemente lançadas no mercado para
acesso, inclusive, gratuito para o usuário final.
Educadores têm utilizado os smartphones como ponte para acesso à realidade
aumentada em laboratórios (GARRETT; JACKSON; WILSON, 2015), em que por meio de um
código de barras o estudante entra em contato com vídeos explicativos ou outras formas de
interação 3D, como imagens que se projetam para além do plano da tela do celular. De forma
mais simples, há relato na literatura de que já foi utilizado para que os estudantes fizessem
álbum de imagens por meio dos “selfies” - derivados da palavra em inglês “self-portrait” que
traduz os autorretratos – para motivar pesquisas de campo e exploração da mídia digital como
forma de expressão (NANTES; AKIYAMA, 2016).
Outras iniciativas fomentadas pela tecnologia móvel são o uso de tarefas
envolvendo podcasts, que são conjuntos de vídeos ou áudios, nas quais os estudantes utilizam
seus smartphones para realizar análise de vídeos e áudios revisando conteúdos sobre
determinado tema, o que parece refletir em preferência pelos estudantes quando comparado a
leituras (EVANS, 2008). Isto corrobora um dos achados da presente pesquisa em que alguns
estudantes mencionaram em suas respostas de avaliação do curso de que seria interessante ter
vídeos no curso, de modo a ampliar a compreensão do tema.
Porém, cabe salientar que nem todos os estudantes podem desfrutar bem deste
recurso, seja por influência de preferência ou estilo de aprendizagem, seja por fatores como
percepção de utilidade e facilidade de uso, confiança na eficácia ou ainda vantagem relativa,
que é definida pela percepção de que a nova ferramenta associada a atividade pedagógica trará
mais vantagens e benefícios em comparação a outras (MERHI, 2015). Por isso, é importante
que o docente reconheça as possíveis ferramentas e estratégias e escolha a que melhor se adapta
às necessidades de aprendizagem, aos objetivos do curso e aos estilos dos estudantes.
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Esta amostra mostrou-se, por meio dos comentários apresentados anteriormente e
da maior frequência de EA ativo em relação ao reflexivo, interessada em ferramentas
tecnológicas inovadoras como suporte para o curso e adepta aos dispositivos mais populares.
Assim, exercitando a reflexão sobre as formas de uso das tecnologias para apoio do ensino, é
possível que propuséssemos a eles utilizar seus smartphones para acessar o serious game e
depois, com base nas leituras dos textos e experiência de simulação do cuidado ao prematuro e
sua pele, produzissem vídeos ou áudios compilando as informações que julgaram mais
importantes. Tais vídeos poderiam servir para revisão do tema, síntese do curso e
compartilhamento de descobertas e dúvidas com os colegas.
Acreditamos no formato de aplicação dos podcasts por meio de pesquisas de campo
com base em um determinado problema, projeto ou objetivo. Assim, após identificarem
respostas às suas perguntas, os estudantes podem gravar vídeos explicativos e compartilhar com
os colegas, tendo um material para revisão de fácil acesso, inclusive. Estratégias como esta
parecem promover a autonomia do estudante e estimular sua criatividade na resolução de
problemas, em alinhamento aos preceitos das DCN para o curso de enfermagem e demais áreas
da saúde, mas alertamos a necessidade de mais estudos focando no impacto na aprendizagem e
não apenas na satisfação dos estudantes.
Por outro lado, indicaram baixa preferência pela realização de entrevistas, o que
deve ser considerado ao propor uma atividade no modelo m-learning levando em consideração
que as ferramentas tecnológicas abrem um grande leque de opções de uso, cabendo ao professor
ou facilitador definir a forma mais interessante de utilizá-la. Para além das preferências dos
estudantes quanto às estratégias e tecnologias, temos que considerar também as do professor,
que é membro fundamental no processo de ensino-aprendizagem.
Tendo em pauta que há possíveis diferenças na forma de lidar com a tecnologia a
depender da geração à qual um indivíduo pertence, além de suas preferências pessoais,
deparamo-nos com o desafio de que os professores são, em geral, os imigrantes digitais. Na
literatura tem-se discutido que uma das dificuldades para a implementação de tecnologias no
ensino é justamente a dificuldade do professor em utilizá-la ou ter interesse semelhante por seu
uso no nível que os estudantes apresentam (NANTES; AKIYAMA, 2016). Dentre os fatores
preditivos para adesão de tecnologias, descritos anteriormente e representados pela Figura 8,
acreditamos que todos podem ser utilizados para analisar a adesão de tecnologias sob a ótica
do professor, de igual maneira, apesar de o trabalho citado se referir a este fenômeno na
perspectiva dos estudantes.
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Assim, acreditamos na importância de iniciativas como oficinas e encontros em que
os professores possam discutir o uso de ferramentas tecnológicas em conexão ao método ativo
de ensino e explorar possibilidades, conhecer o que há de novo e sanar dúvidas.
Cabe discutir neste trabalho que, apesar da predileção por métodos ativos,
estratégias inovadoras e crescimento da vertente tecnológica no ensino ao redor do mundo,
estratégias mais tradicionais como as aulas expositivo-dialogadas também têm seu espaço e
grande valor no processo educativo, tendo sido positivamente pontuada pelos estudantes no
presente estudo. Isto reforça que as estratégias e recursos servem para subsidiar tanto o docente
como o estudante, em suas diversas formas e aplicações, desde que alinhadas com os objetivos
pedagógicos e necessidades dos sujeitos envolvidos.

9.3 O impacto das tecnologias educacionais e serious games na aprendizagem
Mais que desenvolver tecnologias educacionais é necessário mensurar os efeitos
advindos de seu uso como apoio para os estudantes e também compreendê-los sob a perspectiva
dos docentes.
A literatura quanto às análises de impacto revela escassez de trabalhos que
determinem de maneira efetiva os benefícios da inovação tecnológica no ensino superior, isto
porque ainda são necessários mais estudos cujos métodos tenham alto nível de evidência, rigor
no controle de potenciais vieses, amostras suficientemente grandes e direcionamento do objeto
de investigação para além da satisfação dos estudantes (BLOOMFIELD; WHILE; ROBERTS,
2008; DIEHL; SOUZA; GORDAN, 2014).
Em nosso grupo de pesquisa GPECCA, temos investido em abordagens diversas
combinando análises qualitativas e quantitativas, pois apesar da forte evidência favorecendo os
estudos experimentais, nos interessamos em compreender com maior profundidade as
percepções dos envolvidos neste processo, enfatizando os estudantes e sua experiência de
aprendizagem.
Considerando que avaliar educação é uma tarefa difícil e que ainda não há consenso
ou padrão ouro quanto aos métodos de investigação, acreditamos que a associação entre
quantitativo e qualitativo é uma estratégia interessante de análise, por permitir que os dados
qualitativos complementem as conclusões obtidas junto aos testes estatísticos e que estes
auxiliem na expansão de conclusões alcançadas por meio de um indivíduo para o contexto geral
da amostra.
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De modo geral, as pesquisas interessadas em investigar os efeitos das tecnologias
educacionais têm limitado seu objeto de estudo à satisfação e perfil dos estudantes, algumas
vezes expandindo a coleta de dados para a comparação de aprendizagem cognitiva, como a
apresentada neste trabalho, e aperfeiçoamento do pensamento crítico ou tomada de decisão em
situação simulada.
Corroboramos a importância da investigação de satisfação frente ao uso de
tecnologias educacionais em se tratando do público alvo, que de fato vivencia o processo de
ensino-aprendizagem e utiliza estas ferramentas como meios para a construção do
conhecimento. Deste modo, reproduzimos tal modelo de investigação, em associação a outros
instrumentos de coleta de dados, e obtivemos resultados muito positivos quanto à satisfação e
motivação dos estudantes em utilizar o serious game, assim como em outras pesquisas em que
as tecnologias foram muito bem aceitas pelos estudantes (ANDERSON; PAGE; WENDORF,
2013; AREDES et al., 2015c; FONSECA et al., 2012, 2015b).
Alguns estudos relacionam ferramentas de ensino baseadas em tecnologias e o
impacto no pensamento crítico e na tomada de decisões em saúde. Um estudo identificou que
não houve diferença no pensamento crítico entre participantes de um experimento envolvendo
grupo controle e experimental, sendo a intervenção o uso de avatares online que guiam o
estudante na resolução de um estudo de caso clínico, mas houve avanço do pensamento crítico
de ambos comparando-se antes e após resolução da tarefa (MOREY, 2012). Por outro lado,
estudiosos acreditam na potencialidade de serious games, simulações virtuais, avatares e outros
recursos de base computacional frente ao pensamento crítico, raciocínio clínico e tomada de
decisão para estudantes de enfermagem, tendo como base as operações cognitivas por eles
estimuladas (ANDERSON; PAGE; WENDORF, 2013; DAY-BLACK et al., 2015; HARA et
al., 2016; LUMSDEN et al., 2016).
Assim, acreditamos que seja necessário avançar nas pesquisas de efeitos das
tecnologias educacionais nestas competências. Um dos principais desafios é determinar o modo
de mensurar tais variáveis de forma confiável, pois apesar de existirem ferramentas que se
propõem a verificar o nível de pensamento crítico, ainda não é atestada validade em todos os
seus aspectos (MOREY, 2012).
Para verificar a aprendizagem mediada por uma tecnologia mobile, um aplicativo
foi desenvolvido no formato de simulação virtual em que há uma gestante digitalmente
construída, seus dados clínicos e exame de cardiotocografia. Ele foi oferecido como intervenção
em um estudo experimental comparado à leitura tradicional pré-aula. Antes da aula foi aplicado
um questionário contendo dez questões e o grupo que utilizou a tecnologia mobile para o
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primeiro contato com o assunto de saúde da mulher teve escore significativamente melhor
(KEEGAN et al., 2012).
Outros estudos têm investido na investigação de impacto de serious games na
aprendizagem cognitiva, estratégia que utilizamos nesta pesquisa, de modo a testar os
conhecimentos dos estudantes antes de aplicar determinada intervenção e após, envolvendo um
único grupo ou grupos de comparação, de acordo com revisão da literatura realizada
recentemente (BOYLE et al., 2016). Segundo esta revisão, os trabalhos que pretendem verificar
esta variável utilizam o método recomendado para avaliação de impacto de tecnologias
educacionais, ensaio clínico randomizado, ou ainda o quase-experimento, método que
possibilita agregar resultados confiáveis ao estado da arte, em constante dinamismo no tema.
Boada et al. (2015) demonstrou que um serious game foi superior no ensino de
atendimento de emergência para estudantes de enfermagem em relação à leitura, como
convencionalmente realizado, assim como Kerfoot et al. (2014) ao comparar um grupo de
médicos que tiveram acesso a um jogo e um grupo que teve acesso ao mesmo conteúdo no
formato de ensino online, sem a tecnologia em questão. Evans et al. (2015) e Duque et al. (2008)
evidenciaram melhora estatisticamente significativa nos escores de estudantes de medicina e
residentes antes e após o uso de um serious game baseado em caso clínico, semelhante ao nosso
e aos achados da presente pesquisa quando analisados os grupos individualmente.
Outro estudo testou três intervenções: grupo controle, grupo experimental 1 em
que se somou o serious game ao ensino comumente oferecido e experimental 2 em que se
utilizou o serious game, apenas; confirmando a importância da associação da tecnologia com o
ensino oferecido e mediado pelo professor em detrimento de seu uso isolado ou da ausência de
seu uso (CRAIG et al., 2014).
Para o treinamento de reanimação cardiopulmonar, um estudo verificou que o uso
de serious game foi significativamente superior à estratégia de leitura para o ensino de
estudantes e não teve diferenças em relação à estratégia de simulação ao vivo quando avaliada
aprendizagem cognitiva por questionário múltipla escolha. Porém, na avaliação em laboratório
com outra simulação ao vivo, os estudantes que havia aprendido por meio desta mesma
estratégia obtiveram significativamente melhor desempenho do que os grupos de leitura e de
acesso ao serious game (DELASOBERA et al., 2010). Este estudo corrobora nossa perspectiva
sobre a incorporação tecnológica no ensino superior em saúde, que não consiste na substituição
entre recursos e estratégias de ensino, mas na soma destes, pensando que cada um contribui
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diferentemente na construção do conhecimento e que os benefícios de sua associação são
evidentes.
O comportamento e atitudes têm sido avaliado quando a natureza do serious game
se trata de entretenimento, na maioria das vezes, porém acreditamos na potencialidade desta
variável para interpretação de resultados frente aos jogos e simulações virtuais voltadas para o
ensino. Após experienciarmos a coleta e análise de dados deste estudo, acreditamos que avaliar
os três domínios do conhecimento: cognitivo, atitudinal e procedimental seja fundamental para
as tecnologias desenvolvidas para a enfermagem, campo que envolve múltiplas competências
para formar profissionais ativos, críticos e resolutivos (BRASIL, 2001), e esta é uma demanda
para estudos futuros.
Apesar dos questionamentos ainda evidentes sobre custo-benefício da inovação
tecnológica no ensino, tendo como marcador o impacto na aprendizagem de estudantes, outras
variáveis têm sustentado as iniciativas crescentes de desenvolvimento de serious games,
simulações, plataformas online com interação de diversas formas, etc, como a satisfação dos
usuários e o impacto motivacional sobre o processo de ensino-aprendizagem, a ludicidade das
ferramentas considerando as características dos jovens denominados nativos digitais e o
aperfeiçoamento de recursos moldados a partir de estratégias de ensino mais inclusivas e
centradas no estudante.
A estes aspectos soma-se a visão que os educadores e pesquisadores apresentam na
literatura de que determinadas tecnologias educacionais apresentam potenciais benefícios como
supramencionado, em destaque para a área da saúde nas competências requeridas para os
futuros profissionais que atuarão em diversos cenários de prática do sistema.

9.4 Os estilos de aprendizagem no impacto da aprendizagem e preferências no
processo de ensinar e aprender
A compreensão dos estilos de aprendizagem permite reconhecer aspectos que
possam ser importantes para promover um aprendizado mais individualizado e adaptado às
necessidades individuais (FELDER, 1993; TRUONG, 2016), sobretudo para os estudantes que
apresentam dificuldades, e a motivação de inclusão desta variável no presente estudo está na
relação entre tais estilos e a satisfação em utilizar o serious game desenvolvido, que foi alocado
no contexto de um curso oferecido principalmente a distância.
Nenhum dos estudantes apresentou estilos global, verbal, intuitivo ou reflexivo com
intensidade forte nesta pesquisa, sugerindo que estratégias de ensino que privilegiam
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exclusivamente estes estilos potencialmente dificultariam a experiência de aprendizagem da
amostra no curso semipresencial oferecido, de acordo com o referencial adotado. Por outro
lado, concordamos que o processo de ensino-aprendizagem deve expor os estudantes a diversas
experiências pedagógicas, mesmo que não sejam compatíveis com o estilo de aprendizagem
individual. Ao promover esta pluralidade emerge então o desenvolvimento de novas
habilidades podendo transformar a intensidade de predileção, mesmo as dominantes, e o próprio
EA (FELDER, 1993).
A amostra foi predominantemente pertencente aos EA ativo, sensorial, visual e
sequencial, resultado semelhante ao encontrado em outros estudos em nível de ensino superior
de diversas áreas do conhecimento contemplando cursos vinculados ao ramo de exatas,
humanas e biológicas (DINIZ, 2008; JACONDINO et al., 2015; KALATZIS, 2008;
LINDEMANN, 2008; NEEL; GRINDEM, 2010; NEVES JÚNIOR; ROCHA, 2010;
PRAJAPATI et al., 2011; ROSÁRIO, 2006; SANTOS; MOGNON, 2010; SILVA; OLIVEIRA
NETO, 2010b; SILVA, 2012). Isto sugere que os estilos de aprendizagem não determinam as
preferências pelas quais as pessoas determinam suas carreiras, mas sim que há um alinhamento
geral na população de estudantes universitários dos diferentes cursos para os mesmos EA que
encontramos com destaque nesta pesquisa.
Alguns pesquisadores verificaram diferenças entre gêneros para os EA (ROSÁRIO,
2006; SANTOS; MOGNON, 2010) sugerindo que os homens possuem maior propensão aos
estilos intuitivo, global e visual, enquanto as mulheres poderiam ser mais adeptas aos estilos
verbal e sequencial, por exemplo. Nesta amostra, apenas cinco participantes são do gênero
masculino e apresentaram EA bem balanceado para a dimensão ativo/reflexivo e
sequencial/global (n=5/100%), sensorial (n=2, 40%, bem balanceado entre sensorial e intuitivo;
n=1, 20%, sensorial forte e n=2, 40%, sensorial moderado), e visual (n=2, 40%, visual/verbal
bem balanceado; n=1, 20%, visual forte; e n=2, 40%, visual moderado).
Estudiosos discutem a importância de reconhecer os EA (MARKOVI;
JOVANOVI, 2012; TRUONG, 2016); ainda que sejam considerados dinâmicos ao longo do
tempo e plural em meio à população de investigação. Uma vez reconhecidas as preferências de
aprendizagem dos estudantes e suas limitações, o docente pode planejar estratégias que
auxiliem na compreensão e evitar que parte da turma fique com defasagem no nível de
conhecimento, apesar de por vezes obterem pontuação mínima requerida pelo sistema de
avaliação dos cursos.
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Incorporar múltiplas estratégias é uma possibilidade recomendada (MARKOVI;
JOVANOVI, 2012), como executamos no planejamento do curso oferecido nesta pesquisa, e
preferir as que estimulam a autonomia do estudante, assumindo papel ativo no ato de aprender
e ensinar e o envolvendo com entusiasmo em aprender, curiosidade e comprometimento
(MITRE et al., 2008).
Apesar de ser esperado que os nativos digitais prefiram trabalhar em grupo a
realizar tarefas sozinhos, esta amostra afirmou preferir estudar individualmente do que em
grupo. Todavia cabe ressaltar que a pergunta contida em nosso instrumento de coleta de dados
não se referia a desenvolver trabalhos em equipe ou colaboração, mas sim ao processo de
estudo. Os achados desta pesquisa estão em consonância com os achados de Silva (2012) de
que os estudantes apresentam menos frequentemente a autorregulação social, que determina a
relação com outros sujeitos na construção da própria aprendizagem, em comparação à
autorregulação cognitiva e metacognitiva, que envolve a organização das informações e a
motivação, e da autorregulação dos recursos internos e contextuais, que trata do controle dos
sentimentos e contextos para a aprendizagem (SANTOS et al., 2004).
Os estudantes, em concordância com outros estudos, demonstraram grande
predileção por estratégias mais envolventes, como a simulação em laboratório (BOGOSSIAN
et al., 2012; CAMPBELL; DALEY, 2013b; COOPER et al., 2012); mais aplicadas, como os
estudos de caso (HARA et al., 2016); mais transformadoras, como as atividades de intervenção
na prática (CASSOLA et al., 2014), sem ignorar a importância das aulas expositivo-dialogadas,
que configuram um momento rico de atualização e a resolução de exercícios e provas de
concurso para teste dos conhecimentos. Tais preferências não parecem ter relação estreita com
os EA, sugerindo então maior relação com as características da geração dos nativos digitais
anteriormente discutida.
Este movimento de estratégias mais engajadoras é crucial para a mudança do
paradigma de ensino, acompanhando as novas vertentes de teorias de educação como a
problematização, a aprendizagem significativa e a aprendizagem baseada em problemas;
utilizando das técnicas já trazidas com o modelo tradicional, mas de forma balanceada no
decorrer do curso. Simulação em laboratório ou mediada por computador e outras tecnologias,
análise de estudos de casos clínicos, intervenção na prática clínica e entrevistas junto a
profissionais atuantes na rede de saúde são exemplos que envolvem a corresponsabilização dos
educandos e projeção dos mesmos, cada vez mais cedo, no papel que assumirão na sociedade
ao final da graduação.
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Os EA vêm sendo investigados por estudiosos na interlocução tecnologia e ensino,
no intuito de desenvolver sistemas de e-learning que se adaptem a eles (MARKOVI;
JOVANOVI, 2012; ÖZYURT; ÖZYURT, 2015; TRUONG, 2016), potencializando a
característica que tanto o estilo de aprender como a tecnologia educacional online possuem:
atendimento às necessidades de aprendizagem do usuário, respeitando suas preferências e
também seu ritmo.
Este esforço de investigação é muito recente e os resultados sugerem que haverá
muitos estudos nesta área em um futuro próximo, dados os resultados promissores revelando
impactos positivos na aprendizagem, contribuições na experiência do aprendiz, satisfação e
preferência (ÖZYURT; ÖZYURT, 2015).
A revisão de Özyurt, Özyurt (2015) apontou que os principais estudos têm sido
conduzidos junto a estudantes de IES e os objetos de investigação têm ido para além da
verificação de eficácia, sugerindo e aprimorando modelos, sistemas, produtos e frameworks no
campo da ciência e engenharia computacional. Complementarmente, identificou que mais da
metade dos trabalhos analisados utilizou o referencial e instrumento de Felder-Silverman ou
Kolb quanto aos estilos de aprendizagem.
Estes sistemas adaptativos pretendem, por meio de coleta de dados mediada tanto
por instrumentos, como os supracitados, quanto pelo comportamento do usuário durante a
navegação, oferecer caminhos compatíveis com as preferências manifestadas e aprimorar a
experiência de aprendizagem. Iniciativas como estas já são realidade no Brasil, tendo como
exemplo o Geekie®, plataforma adaptativa para preferências, especialmente desenvolvida para
auxiliar estudantes do ensino médio a estudar conteúdos contemplados no exame vestibular, o
que pode ser uma tendência para o ensino superior no país em curto ou médio prazo (TRUONG,
2016).
Ressaltamos a diferença entre as afirmações possuir determinado estilo de
aprendizagem pressupõe a maior sucesso em aprendizagem do que outros, com o qual
discordamos; e, oferecer experiências compatíveis com o estilo de aprendizagem dominante
facilita a aprendizagem, com o qual concordamos e do que se tratam as iniciativas acima
descritas.
Neste contexto, investigamos se os EA interfeririam no desempenho dos estudantes
considerando o modelo de curso oferecido e obtivemos resultado negativo tanto ao considerar
toda a amostra tanto ao separar apenas o grupo experimental, em que tivemos o serious game
como intervenção. Ou seja, o jogo não ou o curso no Moodle® não favoreceram em especial
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determinados estilos, talvez porque a amostra foi majoritariamente bem balanceada entre os
estilos nas diversas dimensões, talvez porque o curso com sua pluralidade de recursos e o jogo
com sua complexidade multimídia tenham agradado a todos os EA e não resultado em impacto
na aprendizagem cognitiva.
Sob esta mesma justificativa, discutimos a hipótese refutada de que o serious game
auxiliaria em especial os estudantes com EA visual e ativo a obterem desempenhos superiores
e acrescentamos que apesar de o jogo ter sido a única intervenção do estudo, o curso apresentou
estrutura bastante variada utilizando atividades que podem ter agradado aos diferentes EA e
dimensões em momentos alternados.
Educadores envolvidos com o EAD defendem a estratégia de verificação do estilo
de aprender de cada estudante antes mesmo do início do curso, de modo a oferecer na
experiência de aprendizagem recursos e atividades pedagógicas consonantes. Defendem que
por este meio os números de estudantes matriculados se manteriam motivados durante todo o
curso, melhorando o aprendizado e até mesmo reduzindo as taxas de evasão (SILVA et al.,
2015).
Concordamos com Silva et al. (2015) quanto à relevância de cada pessoa reconhecer
seu estilo de aprendizagem. Estando um indivíduo ciente de seu EA, ele passa a reconhecer
estratégias que atendam às suas necessidades de aprendizagem, mesmo que os desafios sejam
divergentes de suas preferências. Outrossim, os professores devem reconhecer seus estilos e
refletir sobre sua prática, pois geralmente ensinam como gostariam de aprender e não
necessariamente é esta a realidade de suas turmas.
Destacamos que o grupo controle obteve menos participantes caracterizados pelo
EA ativo e sequencial em comparação ao experimental, e também menor desempenho na
aprendizagem cognitiva, apesar de não significativa pelo teste t de Student. O estilo sequencial
pode ter tido vantagem pela estrutura do curso na plataforma Moodle® que foi definido em
módulos por semanas de duração do curso, sugerindo sequenciamento dos conteúdos.
Adicionalmente, o estilo ativo mais frequente no grupo experimental que no controle pode ter
tido alguma facilidade promovida pelo serious game e não apenas leitura de artigos e guidelines
sobre o tema. Reiteramos que os testes não confirmam estas hipóteses, mas que a limitação da
amostra pode ter influência sobre tal, enquanto que ao analisar os gráficos demonstrados no
item Resultados podemos discutir essas relações como possibilidades.
Revisão sistemática da literatura avaliou teses e dissertações que utilizaram os
estilos de aprendizagem como objeto de investigação e identificou como lacuna a relação dos
EA com o uso do espaço virtual (GARDÊNIA; MARTINS, 2015), o qual apresentamos nos
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resultados enfatizando o acesso e uso dos fóruns de discussão no curso. Verificamos que as
frequências dos estudantes que participaram dos fóruns foram proporcionais à amostra geral,
não apresentando dados diferenciais que pudessem sugerir interferência dos EA no interesse
pelo recurso de comunicação assíncrona do curso em AVA.
Os fóruns são recursos valiosos para reorientação das práticas tradicionais de
ensino, pois intencionam construção coletiva do conhecimento por meio de colaboração
(PALÁCIO; STRUCHINER, 2016) e reforçam um modelo dialógico em que estudantes em
pares e com seus professores ou facilitadores podem discutir temas de interesse, acrescentando
diferentes visões e questionando realidades. Para tal, acreditamos que a dinâmica veiculada por
este recurso deve ser crítica e dialogada, não pretendendo apenas coletar informações sobre o
nível de conhecimento dos estudantes, mas disposta a expandir a busca por informações e a
reflexão sobre as práticas, inclusive por parte dos professores numa perspectiva não mais
depositária (BATISTA, S. H.; ROSSIT, 2014).
Por acreditarmos no recurso do fórum em AVA possibilitando maior interação entre
os participantes, oferecemos orientações gerais sobre o que ele é, o que se espera em sua
participação (i.e. levantar novas questões após respostas serem postadas ou expandir a análise)
e o que não se espera em sua participação (i.e. copiar mensagens dos colegas sem discutir
postagens anteriores ou postar respostas orientadas ao mero cumprimento de tarefa). Apesar
disto, e das mensagens de estímulo postadas ao longo do curso, consideramos a adesão baixa
na participação dos fóruns e notamos que alguns estudantes ainda entendem este espaço como
uma pasta de cumprir tarefas, e não como um espaço de troca de informações.
Inicialmente, em cada nova turma durante a coleta de dados, oferecemos a
possibilidade de que uma das tarefas fosse a participação em um chat ou um portfólio sobre
determinado tema previsto no curso. Apesar de não termos coletado o número para a pesquisa,
a expressiva maioria de todas as turmas preferiu a atividade de portfólio, mas alguns
comentários na avaliação do curso sugeriram a inclusão do recurso de comunicação síncrona
mediante aparente insatisfação com os fóruns para apoio do processo ensino-aprendizagem, o
que tem sido apontado na literatura por alguns pesquisadores dado o caráter mais dinâmico dos
chats ou videoconferências (WATTS, 2016).
Comparando os recursos de comunicação assíncrono e síncrono, i.e. sem
necessidade de conexão simultânea pelos participantes e com necessidade de programação de
data e hora para integração – respectivamente, identificamos que outros pesquisadores têm
argumentado que o uso de chats ou videoconferências são interessantes para aumentar a
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interatividade entre os participantes e permitir troca de ideias e consolidação do senso de
comunidade, mas requerem bom suporte tecnológico e tempo hábil no planejamento do curso
(CHUNDUR, S., & PRAKASH, 2009; MCBRIEN, J. L., JONES, P., & CHENG, 2009;
ROCKINSON-SZAPIKIW; WENDT, 2015). Além disso, a maior participação em atividades
síncronas parecem ter efeito sobre a adesão na participação em fóruns (GIESBERS, B.,
RIENTIES, B., TEMPELAAR, D., & GIJSELAERS, 2014) sendo a associação delas
importante a se considerar para os próximos cursos, pois outras vantagens têm sido atribuídas
aos fóruns e vídeos previamente gravados, como: melhor para que os estudantes sintetizem uma
reflexão complexa podendo elaborar melhor suas sínteses e postagens (HRASTINSKI, 2008) e
interatividade entre participantes (GRIFFITHS, M., & GRAHAM, 2010)
Concordamos com Watts (2016) de que ambos os recursos, por terem diferentes
resultados em seu papel de comunicação entre participantes de cursos EAD, podem ser
associados. Esta parece ser uma escolha interessante que cabe ser assistida pelos professores e
facilitadores sob a ótica da satisfação, motivação, conectividade e aprendizagem, como
mostram pesquisas realizadas na área. E também não nos parece ser uma questão que receba
interferência dos EA dos estudantes, uma vez que basicamente o que as distingue é a
temporalidade.
Por fim, analisando a relação dos EA e o espaço virtual em que ocorreram as
relações para a coleta de dados, os EA não interferiram na predileção pelo jogo desenvolvido e
apresentado neste estudo, uma vez que com exceção de um estudante, todos os demais
participantes do grupo experimental referiram gostar do jogo.
Assim, o serious game parece atender a todos os EA indiferentemente, o que o torna
uma ferramenta muito interessante para apoio pedagógico na enfermagem de um modo geral,
para todos os estudantes. Seus recursos visuais e auditivos, animações, combinação de questões
e textos curtos informativos, estímulo à tomada de decisão baseada em reflexão e sequência de
agravamento no caso clínico, sugerem combinar atributos das diversas dimensões propostas
pelo referencial de Felder e Silverman (1988).
No contexto da participação dos estudantes fomentada seja por satisfação seja por
estilos de aprendizagem ou fatores já discutidos como preditores do uso de tecnologias para o
ensino, preocupamo-nos em mensurar a motivação auto-referida dos participantes por meio de
uma questão no instrumento de avaliação do curso, que poderia ser uma variável de confusão,
e obtivemos que a maioria dos estudantes se manteve motivada ao longo do curso ou então que
começou menos motivada do que terminou, sendo este um bom indício para análise associada
dos dados. A motivação dos estudantes é sobremaneira importante tanto em cursos presenciais
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como a distância e acreditamos que esta seja um fator de corresponsabilidade entre os
estudantes e os professores, necessitando de interesse por parte dos primeiros e estratégias
engajadoras por parte dos últimos.

9.5 Serious game: um recurso para o ensino contemporâneo
Considerando os resultados muito positivos no âmbito da satisfação dos estudantes
frente ao e-Baby, pretendemos discutir os serious games como uma tendência global que vem,
há alguns anos, despertando a atenção de educadores gerando uma nova vertente para apoio do
ensino: a “gameficação” (traduzida do inglês gamefication), caracterizada pela adoção de
estratégias de jogos (gráfico animado, dinamismo e competição) para transformar o ensino de
forma mais engajadora e divertida (DAY-BLACK et al., 2015; LUMSDEN et al., 2016).
Reforçam o surgimento da gameficação o aumento de pesquisas desenvolvidas na área e a vasta
possibilidade de recursos, finalidades e temas abordados nos jogos já desenvolvidos.
O crescimento de relevância do tema na enfermagem tem sido vivenciado mais
intensamente em países desenvolvidos e potências econômicas, mas tem ganhado espaço no
Brasil ainda que timidamente, sob iniciativas de educadores sobretudo das universidades
públicas. Apesar de menos iniciativas, um estudo recente analisando as criações brasileiras
ressaltou que a discussão da relevância dos serious games para a área da saúde, tanto no âmbito
da formação de profissionais quanto da educação em saúde para a clientela, é congruente com
o cenário mundial, tem crescido nos últimos anos e potencialmente crescerá ainda mais,
considerando a popularização dos dispositivos tecnológicos (SERIO et al., 2016).
Um estudo realizado no país junto a estudantes e professores de medicina em
universidades públicas, verificou que cerca de 20% da amostra de professores tem o hábito de
jogar vídeo games com quaisquer finalidades e a pesquisa identificou que entre os estudantes
este número foi a 37%. Mais que ter hábitos de jogo, os professores em geral concordaram que
incorporar jogos educativos na prática docente é interessante e promissor, alegando como
empecilhos o desconhecimento de jogos educativos disponíveis e falta de tempo para o
planejamento de novas atividades os envolvendo no processo de ensino-aprendizagem (DIEHL;
SOUZA; GORDAN, 2014).
O trabalho de Day-Black et al. (2015) ressalta os principais pontos destacados na
literatura que motivam o desenvolvimento de novos jogos educativos e o interesse generalizado
pelo tema: a demanda da geração atual de estudantes universitários, as possibilidades de
exploração de técnicas de desenvolvimento para abarcar as necessidades de aprendizagem
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vinculando-as às competências requeridas do enfermeiro, o caráter motivador e engajador do
processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, a potencialidade de aperfeiçoar o
pensamento crítico, o raciocínio clínico e a tomada de decisões, e a conexão com as teorias de
aprendizagem que privilegiam o papel ativo dos estudantes.
Somamos a estas características um achado da presente pesquisa, guardadas as
proporções de inferência estatística, como a capacidade dos serious games de agradar
estudantes de diferentes estilos de aprendizagem. Dado o grande número de estudantes aos
quais o professor deve conhecer, identificar fragilidades e potencialidades, estilos de
aprendizagem e avalia-los formativamente – o que se configura em muito trabalho e que pode
ser auxiliado por tecnologias -, ter à mão recursos de ensino que agradem à maioria dos
estudantes, se não todos os estudantes, é um trunfo importante para a prática docente orientada
ao ensino de qualidade.
Considerando os desafios da prática docente, identificar ferramentas que
translacionem estes estilos e possam engajar os estudantes durante o aprendizado é valioso,
atendendo à recomendação de estudiosos para o desenvolvimento de serious games que
atendam a demandas de ensino e que reconheçam as necessidades dos usuários (SERIO et al.,
2016).
Interessamo-nos em especial pelos jogos atuando como simuladores virtuais
criativos que, ainda que contenham itens de jogabilidade aproximando-se do entretenimento,
reflitam situações passíveis de vivência no contexto real. Portanto, ao construir conhecimentos
de uma maneira lúdica é também uma estratégia do docente de expor os estudantes a problemas
ou desafios que eles potencialmente encontrarão em sua prática, dando a eles a possibilidade
de explorar e errar para então refletir e planejar, de modo que na vivência real desempenham
melhor do que se fossem surpreendidos.
Os comentários dos participantes sobre o e-Baby: integridade da pele destacam
exatamente esta afirmação, partindo então dos próprios estudantes a sensação de melhor
preparo para a prática em estágio e mais futuramente em seus trabalhos, caso lidem com o
RNPT. Todavia é necessário pontuar que, como mostra a Tabela 2, apenas 55% da amostra
afirmou que “esta tecnologia me deixa mais seguro para avaliar um bebê real”. É possível que
a sensação de segurança por meio de treinamentos ou experiências de aprendizagem virtuais
não atinja determinadas pessoas, ou então que os participantes possam ter discordado porque o
foco do jogo avaliado é o cuidado com a pele e os cuidados e avaliação de um bebê prematuro
real são multifatoriais e complexos. Assim, impelimo-nos a pesquisar futuramente a mesma
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pergunta utilizando o jogo completo com os outros módulos que foram desenvolvidos ou estão
em processo de desenvolvimento: oxigenação, circulação, termorregulação e nutrição.
O intuito dos serious games de concretizar o aprendizado formal através de seu
caráter lúdico é motivo de pesquisas conforme recomendação do Conselho Nacional de
Pesquisas norte-americano, que além deste objeto de estudo estimula investigações no auto
reconhecimento do estudante como aprendiz e na habilidade dos serious games de facilitar a
aprendizagem autorregulada (HACKER, 2016).
Para atingir este fim, são necessários esforços na compreensão metacognitiva
relacionada ao uso dos serious games, isto é, assumindo metacognição como o entendimento
dos processos de aprendizagem e conhecimento (HACKER, 2016), cabe que o
desenvolvimento de serious games siga um referencial teórico, como por exemplo a
aprendizagem baseada em problemas, antevendo os objetivos de ensino e as ações do estudante
de modo a ser compatível com o método pedagógico adotado.
Assumimos a aprendizagem significativa de Ausubel como referencial para nosso
jogo considerando que os estudantes já trazem uma “bagagem”, uma experiência, algumas
informações acerca do assunto e ao serem expostos ao jogo consolidam a aprendizagem. Porém,
acreditamos também que o jogo por apresentar uma situação-problema comum à prática clínica
do enfermeiro pode ser considerada baseada em problemas, sendo esta a principal natureza dos
serious games analisados por estudo de revisão sistemática (BOYLE et al., 2016).
Situações que demandam agilidade na tomada de decisão da equipe de saúde e
raciocínio clínico podem ser treinadas continuamente por meio de jogos virtuais, reutilizáveis
e acessíveis em qualquer local e horário, sendo um método de simulação que independe da
disponibilidade do professor e do momento do curso, acompanhando prioritariamente o
interesse e necessidade de aprendizagem do estudante. Um serious game foi desenvolvido para
o treinamento de estudantes de enfermagem quanto aos procedimentos de reanimação
cardiorrespiratória (RCR) e demonstrou efeitos superiores em relação à leitura comum, ambas
formas de estudo foram sucedidas por prática em simuladores humanos em laboratório
(BOADA et al., 2015).
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10. CONCLUSÃO

Apoiados nos resultados deste estudo, concluímos que o serious game e-Baby:
integridade da pele é uma tecnologia educacional digital validada por experts para uso junto a
estudantes de enfermagem, que oferece uma experiência de jogo agradável, interessante e
engajadora que simula virtualmente desafios reais da prática clínica junto ao bebê prematuro.
Sua estrutura construída sobre problemas comuns em neonatologia e apoiada no
design centrado no usuário e design emocional predispõe o sucesso do jogo para implementação
por docentes em seus cursos, sobretudo quando vinculados a um contexto maior de métodos
ativos de ensinar e aprender. Auxilia a disparar discussões com os estudantes que podem levar
a pesquisas mais complexas na área, motivando-os aos estudos; e reflete desafios de uma
unidade hospitalar estimulando-os ao pensamento crítico e tomada de decisão em ambiente
seguro e passível de treinamentos múltiplos, respeitando também o ritmo de aprendizagem.
Além disso, o jogo foi considerado agradável e bem aceito por estudantes de
quaisquer estilos de aprendizagem, não restringindo sua aceitação a determinados grupos e
preferências. Ou seja, considerando o grande número de estudantes matriculados nos cursos e
as inúmeras responsabilidades do docente em reconhecer suas preferências, estilos, fragilidades
e forças, um serious game capaz de agradar a todos é aliado valioso nas atividades programadas
no plano de ensino.
Não representou impacto significativo na aprendizagem cognitiva entre os grupos
do estudo e, apesar dos melhores desempenhos obtidos no grupo experimental e análise de
regressão sugerir que talvez haveria impacto se amostra fosse apenas uma das duas
universidades investigadas, provou ser uma ferramenta adicional interessante, engajadora e
desejada pelos estudantes.
O estudo corrobora a literatura científica da área apontando as preferências dos
estudantes universitários de atualmente voltadas à inovação tecnológica e adesão de
dispositivos e ferramentas que já fazem parte do dia-a-dia também no ambiente de ensino
formal. Não é possível mais desvincular o ensino das tecnologias digitais, sendo que a sociedade
as incorporou de tal maneira em sua existência que a universidade não está isenta de sua
aplicação.
As estratégias de ensino preferidas pelos estudantes desta amostra revelam
inclinação para resolução de problemas reais ou fidedignos à realidade, papel ativo do estudante
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e aquelas que são facilmente correlacionadas ao papel que assumirão enquanto enfermeiros.
Com a mudança de paradigma no ensino superior do modelo tradicional para a adoção de novas
teorias que valorizam o estudante como centro de seu processo de formação, as tecnologias
digitais ganham visibilidade e apresentam boas perspectivas de sucesso, seja na aprendizagem
cognitiva, procedimental ou atitudinal, seja na percepção destas pelo estudante associada à
satisfação e motivação em aprender.
Deste modo, refletimos sobre a complexidade do trabalho do educador.
Compreender as teorias de aprendizagem, analisar as diferentes abordagens utilizadas por si e
por outros, repensar estratégias de ensino que estimulem o estudante a aprender, e mais, a
aprender a aprender. Acreditamos que as tecnologias podem ser ferramentas muito úteis e,
desde que incorporadas a um contexto maior de ensino e a elas vinculado, configurarem uma
nova realidade no ensino superior em saúde e enfermagem.
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ANEXO A
APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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ANEXO B
HEDEG – HEURISTIC EVALUATION FOR DIGITAL EDUCATIONAL GAMES
HEDEG - Heuristic Evaluation for Digital Educational Games
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8
IN9
IN10

ED1
ED2
ED3
ED4
ED5
ED6

Heurísticas de Interface
O usuário conhece sua localização e visualiza facilmente seu status no jogo.
Há correspondência entre elementos do mundo real e do ambiente virtual do jogo.
O usuário tem o controle livre sobre suas ações no ambiente do jogo.
Os elementos existentes no jogo são consistentes e padronizados.
Os elementos do jogo são capazes de evitar o erro do usuário.
Os elementos do jogo são sugestivos a ponto de permitir que o usuário jogue sem precisar recorrer a manuais e outros tipos
de ajuda.
Os elementos do jogo permitem que o usuário realize suas tarefas de forma eficiente, ou seja, com menor esforço possível.
A quantidade de elementos do jogo é suficiente para que o usuário atinja seus objetivos sem confundi-lo.
O jogo possui elementos que ajudem o usuário a reconhecer, diagnosticar e se recuperarem dos erros cometidos.
O jogo possui elementos de ajuda e documentação ao usuário.
Heurísticas de Elementos Educacionais
O usuário deve ser capaz de reconhecer nos elementos do jogo, quais são os objetivos de aprendizagem contemplados por
eles.
O jogo deve permitir que seus usuários possam ter maior autonomia do processo de aprendizagem, (re)configurando suas
atividades, objetivos de aprendizagem, entre outros.
Os elementos do jogo são criados de forma a contemplar diferentes níveis de aprendizagem, por exemplo, iniciante,
intermediário e avançado.
O jogo possui elementos que permitam ao usuário reconhecer seu progresso ao longo do processo de aprendizagem.
O jogo oferece ao usuário a possibilidade de escolher o nível de dificuldade do mesmo.
O jogo possui característica de adaptabilidade, no sentido de que os pontos fortes e fracos dos usuários são reconhecidos e
os elementos do jogo se adaptam a eles.
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CN1
CN2
CN3
CN4
CN5
CN6
JG1
JG2
JG3
JG4
JG5

JG6
JG7
JG8
JG9

Heurísticas de Conteúdo
O conteúdo educacional pretendido para o jogo é representado corretamente por seus elementos (consistente, sem
ambiguidade e completo), bem como pelo fluxo de execução do jogo.
O jogo possui elementos de ajuda e documentação relacionados aos conteúdos de aprendizagem abordados.
Os elementos de ajuda e documentação relacionados aos conteúdos de aprendizagem devem ser atrativos para o usuário,
com base nas especificidades de cada tipo de etária.usuário, por exemplo, em sua faixa.
Os elementos de ajuda e documentação relacionados aos conteúdos de aprendizagem devem estar integrados ao jogo.
O conteúdo educacional é apresentado de forma implícita ao usuário, por meio dos elementos do jogo.
O conteúdo educacional é particionado em tópicos e/ou subtópicos no jogo, por meio de seus elementos.
Heurísticas de Jogabilidade
O jogo fornece informações suficientes para que o usuário comece a jogar
As teclas de controle do jogo seguem padrões de convenção.
Os usuários são capazes de salvar os jogos em diferentes estados ao longo do jogo
Os usuários que completaram com sucesso um estágio do jogo são recompensados.
Os elementos do jogo, por exemplo, desafios, não devem frustrar os usuários do jogo
Os elementos do jogo garantem identidade ao usuário, ou seja, é possível que o usuário construa o elemento que o
representa no jogo (por exemplo, seu avatar), bem como o cenário em que ele estará envolvido, de acordo com as próprias
preferências
Os elementos do jogo dão a sensação de imersão ao usuário, ou seja, permite que ele se sinta parte do ambiente,
conseguindo identificar e interagir com objetos do cenário.
O jogo possui elementos que permitam ao usuário se comunicar com outros usuários, bem como com objetos do tipo NPC
(Non-player Character), com o intuito de alcançar seus objetivos.
O jogo é capaz de oferecer ao usuário a capacidade de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo

MM1
MM2
MM3
MM4
MM5

Heurísticas de Multimídia
O usuário deve ser capaz de reconhecer nos elementos de multimídia do jogo, quais são os objetivos contemplados por eles
Há correspondência entre os elementos de multimídia utilizados no jogo e os conteúdos de aprendizagem contemplados no
mesmo.
As combinações entre os elementos de multimídia utilizados no jogo e apresentadas ao usuário são consistentes e
representativas.
A qualidade dos elementos de multimídia utilizados é suficiente para que o usuário compreenda seu propósito (objetivo).
Os elementos de multimídia do jogo contribuem com a apresentação do conteúdo de aprendizagem, tornando-o mais
atrativo

QUESTÕES ADICIONAIS PARA EXPERTS ENFERMEIROS:

Relevância para a prática clínica
O caso é condizente com a realidade de unidades neonatais
O jogo permite que o jogador reflita sobre a prática clínica
O conteúdo do jogo é relevante e auxilia a prática clínica do estudante de enfermagem
O conteúdo do jogo é relevante e auxilia a prática clínica do enfermeiro e sua equipe
O jogo utilizou assuntos-chave para nortear o cuidado com a pele do prematuro
O jogo simula fielmente a prática do enfermeiro na promoção do cuidado com a pele do prematuro

Concordo
Concordo
totalmente

Não concordo
Discordo
nem discordo

Discordo
totalmente
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ANEXO C
ILS -INDEX OF LEARNING STYLES
1. Eu compreendo melhor alguma
coisa depois de
a. experimentar
b. refletir sobre ela
2. Eu me considero
a. realista
b. inovador (a)
3. Quando eu penso sobre o que fiz
ontem, é mais provável que aflorem
a. figuras
b. palavras
4. Eu tendo a
a. compreender os detalhes de um
assunto, mas a estrutura geral pode
ficar imprecisa
b. compreender a estrutura geral de um
assunto, mas os detalhes podem
ficar imprecisos
5. Quando estou aprendendo
assunto novo, me ajuda
a. falar sobre ele
b. refletir sobre ele

um

6. Se eu fosse um (a) professor (a), eu
preferiria ensinar uma disciplina
a. que trate com fatos e situações reais
b. que trate com ideias e teorias
7. Eu prefiro obter novas informações
através de
a. figuras, diagramas, gráficos ou
mapas
b. instruções escritas ou informações
verbais
8. Quando eu compreendo
a. todas as partes, consigo entender o
todo
b. o todo, consigo ver como as partes
se encaixam

9. Em um grupo de estudo,
trabalhando em um material difícil,
eu provavelmente
a. tomo a iniciativa e contribuo com
ideias
b. assumo uma posição discreta e
escuto
10. Acho mais fácil
a. aprender fatos
b. aprender conceitos
11. Em um livro com uma porção de
figuras
ou
desenhos,
eu
provavelmente
a. observo as figuras e desenhos
cuidadosamente
b. atento para o texto escrito
12. Quando resolvo problemas de
matemática, eu
a. usualmente trabalho de maneira a
resolver uma etapa de cada vez
b. frequentemente
antevejo
as
soluções, mas tenho que me esforçar
muito para conceber as etapas para
chegar a elas
13. Nas disciplinas que cursei, eu
a. em geral fiz amizade com muitos
dos colegas
b. raramente fiz amizade com muitos
dos colegas
14. Em literatura de não-ficção, eu
prefiro
a. algo que me ensine fatos novos ou
me indique como fazer alguma coisa
b. algo que me apresente novas ideias
para pensar
15. Eu gosto de professores
a. que colocam uma porção
diagramas no quadro

de
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b. que gastam
explicando

bastante

tempo

16. Quando estou analisando uma
estória ou novela, eu
a. penso nos incidentes e tento colocálos juntos para identificar os temas
b. tenho consciência dos temas quando
termino a leitura e, então, tenho que
voltar atrás para encontrar os
incidentes que os confirmem
17. Quando inicio a resolução de uma
“tarefa para casa”, normalmente eu
a. começo a trabalhar imediatamente
na solução
b. primeiro
tento
compreender
totalmente o problema
18. Prefiro as ideias
a. objetivas
b. teóricas
19. Relembro melhor
a. o que vejo
b. o que ouço
20. É mais importante para mim que o
professor
a. apresente a matéria em etapas
sequenciais claras
b. apresente um quadro geral e
relacione a matéria com outros
assuntos
21. Eu prefiro estudar
a. em grupo
b. sozinho (a)
22. Eu costumo ser considerado (a)
a. cuidadoso (a) com os detalhes do
meu trabalho
b. criativo (a) na maneira de realizar
meu trabalho
23. Quando busco orientação para
chegar a lugar desconhecido, eu
prefiro
a. um mapa
b. instruções por escrito

24. Eu aprendo
a. num ritmo bastante regular. se
estudar pesado, eu “chego lá”
b. em saltos. fico totalmente confuso
(a) por algum tempo e, então,
repentinamente eu tenho um
“estalo”
25. Eu prefiro primeiro
a. experimentar as coisas
b. pensar sobre como é que eu vou
fazer
26. Quando estou lendo como lazer, eu
prefiro escritores que
a. explicitem claramente o que querem
dizer
b. dizem as coisas de maneira criativa,
interessante
27. Quando vejo um diagrama ou
esquema em uma aula, relembro
mais facilmente
a. a figura
b. o que o professor disse a respeito
28. Quando considero um conjunto de
informações, provavelmente eu
a. presto mais atenção nos detalhes e
não percebo o quadro geral
b. procuro compreender o quadro geral
antes de atentar para os detalhes
29. Relembro mais facilmente
a. algo que fiz
b. algo sobre o qual pensei bastante
30. Quando tenho uma tarefa para
executar, eu prefiro
a. dominar uma maneira para a
execução da tarefa
b. encontrar novas maneiras para a
execução da tarefa
31. Quando alguém está me mostrando
dados, eu prefiro
a. diagramas e gráficos
b. texto sumarizando os resultados
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32. Quando escrevo um texto, eu prefiro
trabalhar (pensar a respeito ou
escrever)
a. a parte inicial do texto e avançar
ordenadamente
b. diferentes partes do texto e ordenálas depois

38. Prefiro disciplinas que enfatizam
a. material concreto (fatos, dados)
b. material abstrato (conceitos, teorias)

33. Quando tenho que trabalhar em um
projeto em grupo, eu prefiro que se
faça primeiro
a. um debate (brainstorming) em
grupo, onde todos contribuem com
ideias
b. um
brainstorming
individua,
seguido de reunião do grupo para
comparar as ideias

40. Alguns professores iniciam suas
preleções com um resumo do que
irão cobrir. Tais resumos são
a. de alguma utilidade para mim
b. muito úteis para mim

39. Para entretenimento, eu prefiro
a. assistir televisão
b. ler um livro

chamar

41. A ideia de fazer o trabalho de casa
em grupo, com a mesma nota para
todos do grupo
a. agrada-me
b. não me agrada

35. Das pessoas que conheço em uma
festa, provavelmente eu me recordo
melhor
a. de sua aparência
b. do que elas disseram de si mesmas

42. Quando estou fazendo cálculos
longos
a. tendo a repetir todos os passos e
conferir
meu
trabalho
cuidadosamente
b. acho cansativo conferir o meu
trabalho e tenho que me esforçar
para fazê-lo

34. Considero um
alguém de
a. sensível
b. imaginativo

elogio

36. Quando estou aprendendo um
assunto novo, eu prefiro
a. concentrar-me
no
assunto,
aprendendo o máximo possível
b. tentar estabelecer conexões entre o
assunto e outros com ele
relacionados
37. Mais
provavelmente
considerado (a)
a. expansivo (a)
b. reservado (a)

sou

43. Tendo a descrever os lugares onde
estive
a. com facilidade e com bom
detalhamento
b. com dificuldade e sem detalhamento
44. Quando estou resolvendo problemas
em grupo, mais provavelmente eu
a. penso nas etapas do processo de
solução
b. penso nas possíveis consequências,
ou sobre as aplicações da solução
para uma ampla faixa de áreas
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – ESTUDANTES
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APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – VALIDAÇÃO COM
EXPERTS
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APÊNDICE C
PRÉ E POS-TESTE

1. Com relação ao uso de adesivos em unidade neonatal, assinale a alternativa correta:
a. Adesivos são pouco utilizados nos hospitais devido ao risco de lesionar a pele dos
neonatos, principalmente nos prematuros nos quais são utilizados outros recursos
para fixação de sondas e cateteres;
b. O uso do esparadrapo para fixação de acesso venoso é muito satisfatório, pois
permite avaliação da inserção do cateter para identificação precoce de possíveis
sinais flogísticos;
c. A remoção dos adesivos pode ser feita com substâncias oleosas ou solventes, desde
que não sejam retirados rápida e abruptamente;
d. O uso de barreiras como hidrocoloide ou filme transparente é recomendado para
aplicação entre o adesivo e a pele do prematuro, evitando contato direto e possíveis
lesões.
2. O uso de produtos tópicos deve ser realizado com cautela nos recém-nascidos prematuros,
sobretudo devido à alta capacidade de absorção que a pele deles possui decorrente de:
a. Presença de vernix caseoso na superfície da pele nas primeiras horas de vida,
fazendo com que as substâncias adiram à superfície cutânea;
b. Ausência de lanugem, que são uma barreira natural, mais comum em bebês a termo;
c. Desenvolvimento incompleto do estrato córneo na camada epiderme;
d. Epiderme lipossolúvel, estrutura anatômica diferente da que apresenta o bebê a
termo e os adultos
3. Considerando o pH normal da pele do neonato, a melhor escolha de sabonete ou loção de
higiene é aquela com:
a. pH alcalino
b. pH neutro a levemente ácido
c. pH neutro a levemente alcalino
d. independe o pH, pois o que pode afetar a pele do bebê são outros componentes do
produto.
4. Qual a principal causa da dermatite desenvolvida na área da fralda?
a. Pressão e contato do elástico de fechamento da fralda com a pele
c. Contato frequente da pele com urina e fezes
d. Uso de pomadas e loções industrializadas na região perineal
e. Contaminação por Candida albicans
5. Qual das imagens abaixo representa um quadro de candidíase decorrente de complicação
de dermatite desenvolvida na área da fralda?
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Figura 1 (Fonte: Araújo; Schachner, 2006)

Figura 2 (Fonte: Ness; Davis; Carey, 2013)

Figura 3 (Fonte: Lopes et al., 2014)

Figura 4 (Fonte: SBP, 2010)

a.
b.
c.
d.

Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
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6. Qual das figuras abaixo representa um achado que necessita alguma intervenção?

Figura 1 (Fonte: Brasil, 2012)

Figura 2 (Fonte: Araújo; Schachner, 2006)

Figura 3 (Fonte: Araújo; Schachner, 2006)
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Figura 4 (Fonte: SBP, 2015)

a.
b.
c.
d.

Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4

7. A lanugem que recobre a pele dos neonatos, em especial dos prematuros é considerada:
a. Uma característica normal determinada pela presença de pelos finos
b. Uma alteração patológica determinada pela presença de pelos finos
c. Uma alteração patológica determinada pela presença de manto ácido
d. Uma característica normal determinada pelo aspecto marmóreo da pele
8. Olhando as figuras abaixo sobre o coto umbilical, selecione a alternativa correta:

Figura 1 (Fonte: SBP, 2015)

Figura 2 (Fonte: SBP, 2015)
a. A Figura 1 representa um coto umbilical infeccionado cuja principal ação de
enfermagem é realizar higienização com álcool a 70%
b. A Figura 1 representa um coto umbilical gelatinoso, etapa inicial do coto após o
nascimento, e requer cuidados de higiene que o mantenham limpo e seco
c. A Figura 2 representa um coto umbilical mumificado cuja principal ação de enfermagem
é realizar higienização e manter curativo oclusivo embebido em álcool a 70%
d. A Figura 2 representa um coto umbilical infeccionado cuja principal ação de
enfermagem é mantê-lo limpo e seco
9. Indique o achado dermatológico que requer algum tipo de intervenção:
a. Milium
b. Icterícia fisiológica
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c. Dermatite
d. Bossa serossanguínea
10. Analise a seguinte descrição:
A lesão possui eritema, descamação e pústulas, frequentemente envolvendo
as dobras e podendo haver lesões satélites.
E complete:
Com base nos achados acima descritos, é necessário comunicar ao médico
para avaliação clínica específica, com grande possibilidade de indicar o diagnóstico de
____________ e, portanto, demandando uso de _______________:
a.
b.
c.
d.

Eritema tóxico; ácidos graxos essenciais
Impetigo; pomada de óxido de zinco
Candidíase; pomada antifúngica
Dermatite de fralda; fralda em tecido

11. Ao preparar a pele para punção em um prematuro com idade corrigida de 35 semanas,
recomenda-se:
a. Uso de clorexidina aquosa
b. Uso de álcool a 70%
c. Uso de PVPI
d. Uso de água e sabão iodado
12. Decorrente da formação imatura da epiderme do bebê pré-termo, são algumas das
consequências:
a. Aumento da perda insensível de água e aparecimento de pelos finos denominados
lanugem
b. Aparecimento de vérnix caseoso e comprometimento da defesa contra microrganismos
c. Aumento do potencial de absorção de toxinas do meio ambiente e cútis marmórea
d. Aumento da perda insensível de água e calor e aumento do potencial de absorção de
toxinas do meio ambiente
13. Julgue as frases como verdadeiras ou falsas:
I – A remoção de adesivos da pele do bebê pode ser realizada tanto com
solução oleosa, água ou solvente;
II – O adesivo mais indicado para fixação de cateter venoso periférico é
transparente, estéril e poroso;
III – Quando é necessário utilizar adesivos para fixação de sondas e não há
cobertura menos abrasiva para o contato direto com a pele, recomenda-se uso de fita
microporosa em vez de fita esparadrapo.
a. I é verdadeira
b. I e II são verdadeiras
c. III é verdadeira
d. II e III são verdadeiras
14. A melhor descrição da candidíase em área da fralda está em:
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a. Eritema intenso na região das nádegas, abdome inferior e parte interna das coxas,
com lesões descamativas e pápulas satélites
b. Eritema intenso na região das nádegas e períneo sem comprometer as regiões
com dobras, apresentando lesões pustulosas
c. Eritema intenso nas nádegas, abodome inferior e parte interna das coxas,
acompanhado de erosões e bolhas
d. Eritema intenso nas nádegas e períneo sem comprometer as regiões das dobras,
apresentando bolhas e máculas satélites
15. O uso de sabonete para higiene íntima do prematuro a cada troca de fraldas é:
a. Recomendado, para promover melhor higiene
b. Evitado, para poupar a pele do desgaste promovido pelo contato com o sabonete
c. Indiferente, desde que o RN não seja prematuro extremo
d. Recomendado, desde que após a higiene íntima seja aplicada pomada contra assaduras
16. Em regiões que apresentam lesões de pele, deve-se:
a. Fazer curativo oclusivo sempre associado de soluções com óxido de zinco
b. Fazer curativo oclusivo ou aberto a depender do local da lesão, sempre associado de
soluções de petrolato
c. Evitar aplicar produtos de qualquer natureza
d. Evitar puncionar, se for área de acesso venoso, e evitar fixar adesivo sem cobertura
intermediária
17. Com base nas afirmações abaixo, selecione a alternativa correta
I – O álcool pode ser utilizado para antissepsia prévia a punções periféricas em
prematuros
II – A clorexidina alcoólica, ao contrário da clorexidina aquosa, pode ser absorvida
pela pele imatura do bebê pré-termo
III – O PVPI é a melhor escolha para antissepsia da pele do prematuro
a. I – verdadeiro, II – falso, III – falso
b. I – verdadeiro, II – falso, III – verdadeiro
c. I – falso, II – verdadeiro, III – falso
d. I – verdadeiro, II – verdadeiro, III – falso
18. Com base nas afirmações abaixo, selecione a alternativa correta:
I – Milium é um achado esperado e não requer intervenção, diferentemente do
eritema tóxico
II – Impetigo e intertrigo são anormalidades na pele que requerem intervenção
III – Nevos e manchas superficiais da pele são exemplos de máculas
a.
b.
c.
d.

I – verdadeiro, II – verdadeiro, III – verdadeiro
I – verdadeiro, II – verdadeiro, III – falso
I – falso, II – verdadeiro, III – falso
I – falso, II – verdadeiro, III - verdadeiro

19. Observe a figura e selecione a alternativa correta:
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a.
b.
c.
d.

Figura 1 (Fonte: SSRNPT, 2009)
O padrão de distribuição da lanugem é incomum, estando em maior quantidade que o
esperado
A mancha avermelhada representa uma pápula satélite decorrente de candidíase
A mancha avermelhada representa um achado esperado, mas a lanugem está em
quantidade anormal
A mancha avermelhada e a lanugem são achados esperados

20. As lesões representadas na figura abaixo indicam:

a.
b.
c.
d.

Figura 1 (Fonte: SSRNPT, 2009)
Erosão
Pústulas
Bolhas
Eritema tóxico
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APÊNDICE D
AVALIAÇÃO DO SERIOUS GAME E-BABY: INTEGRIDADE DA PELE
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APÊNDICE E
AVALIAÇÃO DO CURSO: INTEGRIDADE DA PELE DO BEBÊ PREMATURO –
AVALIAÇÃO CLÍNICA E PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
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APÊNDICE F
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

Universidade:
Semestre do curso: ☐2° ☐3° ☐4° ☐5° ☐6° ☐7° ☐8° ☐9° ☐10°
Curso: ☐Bacharelado em enfermagem
☐Licenciatura em enfermagem
Tecnologias
Selecione os dispositivos que você possui:
☐ notebook
☐ computador desktop
☐ smartphone
☐ tablet
☐ celular sem acesso à internet
☐ netbook

Destaque sublinhando os dispositivos que possui e que são compartilhados com outra pessoa]
Você julga ter habilidades para:
☐elaborar planilhas utilizando o computador
☐elaborar apresentações utilizando o computador
☐fazer download de artigos científicos
☐fazer download de programas de computador
☐fazer download de aplicativos de celular/ tablet
☐desenvolver website ou blog
☐criar uma fanpage em rede social
☐desenvolver um programa de computador
Selecione quais ferramentas utiliza para apoiar o curso de enfermagem (reuniões com colegas, divisão
de tarefas, desenvolvimento de trabalhos, compartilhamento de arquivos, etc):
☐Skype
☐Hangout
☐Facebook
☐Whats app
☐Gtalk
☐Dropbox
☐Google Drive
Outra
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Ensino
Você já participou de cursos a distância anteriormente?
☐Sim
☐Não
Se sim, descreva 3 coisas que gostou no curso e 3 coisas que não gostou:
Gostei

Não gostei

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Avalie a preferência de acordo com a legenda:
(1) Não gosto (2) Gosto (3) Gosto muito
(NA) Nunca fiz/Não se aplica
( )Elaborar e apresentar seminários
( )Estudar em grupo
( )Estudar sozinho
( )Resolver questões (concursos, provas, testes)
( )Analisar estudos de caso
( )Participar de aulas em que o professor apresenta o conteúdo e abre para questões
( )Participar de aulas em que os estudantes discutem determinado tema em grupos
( )Participar de simulações de enfermagem com manequins
( )Participar de simulações de enfermagem por computador
( )Escrever resumos, textos e/ou portfolio
( )Entrevistar pessoas fora da universidade
( )Trabalhos cujo objetivo é resolver um problema
( )Trabalhos cujo objetivo é reunir material sobre determinado tema, explicando-o

