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RESUMO 

 
 
Por vivermos numa era tecnológica, muitas vezes a concepção de tecnologia tem sido usada 
de forma equivocada no cotidiano, pois tem sido concebida somente como um produto. A 
Tecnologia Educacional (TE), por sua vez, vem sendo definida como a forma sistemática de 
planejar, implementar e avaliar o processo total da aprendizagem e da instrução em termos de 
objetivos específicos, baseados nas pesquisas de aprendizagem humana, comunicação e 
materiais, de modo a tornar a instrução mais efetiva. Desta forma, um jogo é útil como 
método educacional quando promove situações interessantes e desafiadoras para a resolução 
de problemas, permitindo aos educandos uma auto-avaliação quanto aos seus desempenhos, 
além de proporcionar participação ativa dos jogadores em todas as etapas. O jogo educativo 
sobre “Administração de Medicamentos” descrito neste estudo é, por conseguinte, relevante 
enquanto mediador no processo ensino-aprendizagem no curso de graduação em enfermagem. 
Este estudo contribui para a enfermagem uma vez, que propõe uma tecnologia educacional 
inovadora, diferente daquelas usadas tradicionalmente no ensino deste importante conteúdo. 
Os Objetivos desse estudo são analisar a repercussão junto aos discentes e docentes sobre o 
uso de um jogo no ensino de administração de medicamentos; verificar se a tecnologia 
pedagógica é um instrumento estatisticamente válido segundo juízes e público-alvo. Trata-se 
de uma pesquisa mista, descritiva, realizada entre setembro de 2011 e maio de 2012. O 
cenário foi a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 
Fluminense. Os sujeitos foram 08 docentes da disciplina de Fundamentos de Enfermagem 
e/ou relacionados com ensino de enfermagem (juízes especialistas) e 40 estudantes do 4º 
período de graduação, matriculados e ativos na disciplina no 2º semestre de 2011 e no 1º 
semestre de 2012 (público-alvo). A coleta de dados deu-se em dois momentos: 1º aplicação e 
validação da TE por alunos do 4º período; 2º observação e validação da TE pelos docentes 
convidados. Os aspectos éticos foram atendidos. Em seguida, iniciou-se a organização e 
análise dos dados. No processo de validação, as respostas foram analisadas quantitativamente 
pelos instrumentos que contêm pontuações de acordo com as respostas: totalmente adequada 
(TA); adequada (A); parcialmente adequada (PA) e inadequada (I). Os dados qualitativos 
foram obtidos por observação livre e analisados pela analise de conteúdo de Bardin. O jogo 
foi validado, pois obteve mais de 80% de aprovação, tanto pelos juízes especialistas quanto 
pelo público-alvo, podendo, portanto, ser utilizado como tecnologia educativa na disciplina de 
Fundamentos de Enfermagem. Os resultados da utilização dessa TE foram positivos, 
demonstrando que alunos e professores se interessam mais por conteúdos ministrados quando 
participam ativamente e quando são utilizados métodos  mais dinâmicos em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Estudos de Validação. Tecnologia Educacional. Enfermagem. Conduta do 
Tratamento Medicamentoso. Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 
 

Because we live in a technological era, the concept of technology has been used wrongly in 
everyday life, seen only as a product. Educational Technology (ET), on the other hand, has 
been defined as the systematic way to plan, implement and evaluate the total process of 
learning and education in terms of specific objectives, based on surveys of human learning, 
communication and materials in order to make the instruction more effective. In this way, a 
game that was meant to be used as ET is useful as an educational method when it promotes 
interesting and challenging situations for problem solving that allow students a self-
assessment of their performances, as well as it provides active participation of  the players in 
all steps. The educational game about "Drug Administration" described in this study is 
consequently relevant as a mediator in the teaching-learning process in the undergraduate 
program in nursing. This study contributes to the nursing since it proposes an innovative 
educational technology different from those traditionally used in teaching this important 
content. The goals of this study are analyze the effect on the students and teachers on the use 
of a game in teaching contents of drug administration; check if this pedagogical technology is 
a statistically valid instrument according to experts and the target audience. This is a joint 
research, a quali-quantitative and a descriptive research held between September 2011 and 
August 2012. The scenario was the nursing school Aurora Afonso Costa at Universidade 
Federal Fluminense. The subjects were 08 teachers of the discipline Fundamentals of Nursing 
and/or subjects related to nursing education (expert judges) and 40 students enrolled in the 4th 
period of the undergraduate course while still active in the discipline in the second half of 
2011 and 2012 1st semester (target audience). Data collection took place in two stages: 1st: 
application and validation of ET by students of 4th period; 2nd: observation and validation of 
ET by invited professors. Once the ethical aspects were met the organization and analysis of 
data started. In the validation process, the responses were analyzed quantitatively by 
instruments that contain scores according to the responses: fully adequate (FA); adequate (A); 
partially adequate (PA) and inappropriate (I). Qualitative data were obtained by free 
observation and reviewed by the content analysis of Bardin. The game has been validated 
since it got more than 80% of approval both by the judges as experts and by the target 
audience, and can therefore be used as educational technology in the discipline of 
Fundamentals of Nursing. The results of the use of ET were positive, showing that both 
students and teachers become more interested in the content to be taught and learned when 
they actively participate and when dynamic methods are used in the classroom. 

 
 

Keywords: Validation Studies. Educational Technology. Nursing. Medication Therapy 
Management. Learning. 
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1.  

1.1 OBJETO, JUSTIFICATIVA E PROBLEMÁTICA 

INTRODUÇÃO 

 
 

 
 

Este estudo tem como objeto a validação de uma tecnologia educacional, na forma de 

jogo, sobre o tema “administração de medicamentos”, para mediar o processo ensino-

aprendizagem entre docentes e discentes do curso de graduação em enfermagem da EEAAC-

UFF. 

O interesse pelo presente estudo se deu através das dificuldades encontradas por mim 

enquanto ex-aluna da disciplina de Fundamentos de Enfermagem do curso de graduação em 

enfermagem da Universidade Federal Fluminense. Naquela ocasião tive dificuldades em 

compreender os conteúdos teóricos dados em sala de aula sobre “administração de 

medicamentos”. Tais conteúdos consistiam basicamente nas técnicas de administração de 

medicamentos, nos materiais utilizados em cada tipo de procedimento, os nomes genéricos e 

comerciais das medicações, suas indicações, as reações adversas e as vias de administração.  

A escolha do tema deste estudo se consolidou durante a experiência enquanto 

monitora da disciplina Fundamentos de Enfermagem I, onde passei a observar que as 

dificuldades eram comuns entre os alunos que iniciavam o ETP (Ensino Teórico Prático) da 

referida disciplina, sentindo-se inseguros por não dominar este conteúdo disciplinar, 

atrapalhando o seu desempenho. Pude observar também que os alunos tendem a se interessar 

mais pelos conteúdos ministrados quando participam ativamente e quando são usados objetos 

educacionais dinâmicos em sala de aula. Constatei então, a necessidade de articular os 

conteúdos da disciplina com as experiências vivenciadas pelos alunos, trazendo este “novo 

mundo” para mais próximo deles. 
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De acordo com a United Kingdom (1992)1 (apud COIMBRA; CASSIANI, 2001, 

p.57), a administração de medicamentos não é somente uma tarefa mecânica a ser executada 

em complacência rígida com a prescrição médica, pois requer conhecimento e pensamento 

crítico. Desta forma, é importante que o acadêmico de enfermagem, bem como o profissional 

enfermeiro, tenha conhecimento sobre o medicamento que está sendo administrado, já que 

segundo Arcuri (1991)2

Em contrapartida a pedagogia tradicional tem-se a pedagogia progressivista que 

segundo Libaneo (1999, p.65), considera o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem, 

onde o professor deve colocar o aluno em condições propícias para que, através de suas 

necessidades e estimulando seus interesses possa buscar por si mesmo conhecimentos e 

experiências.  

 apud Coimbra e Cassiani (2001) “a administração de medicamentos 

compreende uma das maiores responsabilidades do enfermeiro e dos demais integrantes da 

equipe de enfermagem [...]” (p.57). Assim, entende-se por dever do enfermeiro: conhecer a 

droga; saber a via de administração; conhecer os possíveis efeitos colaterais; e ter domínio da 

técnica.  

De modo geral, as aulas teóricas na Universidade são ministradas de forma cartesiana, 

fundamentadas na pedagogia tradicional, onde o ensino ocorre na forma denominada por 

Paulo Freire de “educação bancária”, onde o conteúdo de aprendizado é “depositado” no 

aluno, que acaba não refletindo e compreendendo, limitando-se apenas a decorar o conteúdo.  

Esta abordagem tem se mostrado ineficaz, uma vez que após algum tempo o aluno 

acaba esquecendo tudo o que foi “depositado”. Observa-se ainda nesta linha pedagógica que a 

inovação não é incentivada e a interação entre aluno-professor é praticamente inexistente.  

Nesta vertente educacional, prioriza-se a transmissão do conteúdo disciplinar e não os 

processos de entendimento e aprendizagem do aluno. As etapas teóricas de ensino são 

basicamente a apresentação do conteúdo em sala de aula, exposição de trabalhos e avaliação. 

Segundo Monticelli (1994, p.8), a grande maioria dos profissionais de enfermagem 

ainda se fundamenta pela pedagogia da transmissão ou pela “educação bancária”. Esta 

educação, de um modo geral, revela um profissional conformista, com falta de conhecimento 

da própria realidade, individualista, não participativo e não cooperativo com explica 

Monticelli (1994, p.8).  

                                                 
1 United Kingdom Central Council for Nursing (UK). Midwifery and health visiting. Standards for the 
administration of medicines. London: UKCC; 1992.      
2 ARCURI, EAM. Reflexões sobre a responsabilidade do enfermeiro na administração de medicamentos. Revista 
Escola de Enfermagem USP ago 1991; 25(2): 229-37. 
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Libaneo (1999, p.66) afirma ainda ser raro encontrar professores que apliquem 

inteiramente o que propõe esta Didática, pois falta aprofundamento no conhecimento desta 

pedagogia, faltam materiais adequados, além das exigências de cumprimento do programa 

oficial e outras razões, restando apenas alguns métodos e técnicas aplicados na prática 

educativa. 

Desta forma, buscou-se uma alternativa para melhoria do método de ensino, criando-

se então um jogo educativo de tabuleiro sobre o conteúdo de administração de medicamentos. 

Trata-se de um objeto educacional que visa facilitar o processo ensino aprendizagem dos 

alunos da disciplina de Fundamentos de Enfermagem I e que possa servir de estímulo aos 

estudantes no aprofundamento do conhecimento.  

Assim como Morais (1995, p.65), penso que “o trabalho em sala de aula poderá se 

beneficiar da espontaneidade na escolha dos temas e do caráter lúdico como forma de 

abordagem [...] isso não significa omissão ou camuflagem da relação pedagógica. Creio que 

existe espaço para o lúdico na sala de aula [...]”. 

Neste sentido, no que diz respeito à validação, Teixeira e Sabóia (2011), afirmam que 

no contexto da Enfermagem, as tecnologias vêm sendo produzidas, validadas e/ou avaliadas, 

porém, um levantamento referente ao período entre 1986 e 2000 demonstra que não há 

números expressivos de trabalhos nesta área. As autoras ressaltam que tecnologias impressas 

do tipo folders, cartazes, cartilhas, manuais, cadernos de orientação ou apostilas, nem sempre 

(ou quase nunca) são submetidas a um processo de validação.  

Este fato ocorre principalmente devido a muitos profissionais de Enfermagem não 

saberem como realizar o procedimento de validação, entregando materiais não testados nem 

validados diretamente para a população. Outro desafio também importante é o 

desenvolvimento de pesquisas metodológicas para validar tais TE, já que envolvem um 

processo participativo e inclusivo, pois, necessitam ser submetidas à apreciação quanto a 

conteúdo (juízes-especialistas) e forma (público-alvo). (TEIXEIRA; SABOIA, 2011, p.17) 

 
 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

 
 

Tendo em vista a problemática apresentada as seguintes questões norteadoras foram 

elaboradas: Qual a repercussão junto aos discentes e docentes do uso de um jogo no ensino de 
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administração de medicamentos? Esta tecnologia educacional é válida segundo juízes e 

público-alvo? 

 
 
1.3 OBJETIVO GERAL 

 
 
Verificar se a tecnologia educacional do Jogo sobre Administração de Medicamentos é 

válida segundo juízes e público-alvo. 

 
 
1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
 

Analisar a repercussão junto aos discentes e docentes do uso de um jogo no ensino de 

administração de medicamentos;  

 
 

1.5 RELEVÂNCIA 

 
 

Este trabalho é relevante para o ensino na graduação em enfermagem, pois pretende 

demonstrar como o lúdico pode ser utilizado como método didático na educação de jovens e 

adultos, já que serve de instrumento facilitador para a compreensão de conteúdos complexos e 

também de motivação para os alunos quererem buscar por si próprios o conhecimento. 

Por se tratar do lúdico, que culturalmente nos remete em brincadeiras e infância, o 

jogo ocasiona certo aconchego e permite o desenvolvimento gradual da segurança que o aluno 

desenvolve nele próprio, ao mesmo tempo em que permite a criação das responsabilidades, 

visto que os jogos possuem regras a serem cumpridas e respeitadas.  

Ramos et al (2010) afirma que, o uso de práticas pedagógicas inovadoras para o ensino 

tem como objetivo ampliar as dinâmicas de concepções e práticas de ensino, promovendo 

uma articulação entre a teoria e prática, já que as práticas buscam complementar as aulas 

ministradas para um ensino de melhor qualidade. Estes métodos de ensino também favorecem 

uma maior participação do aluno no processo ensino-aprendizagem, visto que os alunos 

deixam de fazer papel de meros ouvintes que, na maioria das vezes, apenas memorizam o 

conteúdo por um curto período de tempo e, geralmente, esquecem em poucas semanas ou 

meses, comprovando a não ocorrência de um verdadeiro aprendizado. 
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Novas e criativas tecnologias de ensino devem ser aplicadas nos cursos de graduação 

em enfermagem de acordo com a lei de Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem (2003 p.11), que diz que a formação do enfermeiro objetiva dotar 

o profissional de competências e habilidades para usar adequadamente novas tecnologias de 

informação e comunicação. 

Acredita-se que proporcionando um outro método de ensino-aprendizagem que 

estimula o estudante a participar ativamente na construção do conhecimento e entender a 

importância do conteúdo de administração de medicamentos, possa-se contribuir para uma 

diminuição das iatrogenias medicamentosas, desenvolvendo uma assistência de qualidade e 

com segurança, na formação de um profissional do enfermeiro.  

Desta forma, o trabalho poderá servir como incentivo para a criação e inserção de 

outras tecnologias educacionais inovadoras na prática de ensino, não só na enfermagem, mas 

como em outras áreas, além de evidenciar a importância da validação das tecnologias 

educacionais já existentes.  
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2. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 VERTENTES EDUCACIONAIS 

 
 

A palavra Pedagogia de origem grega tem por definição: estudos relativos à educação 

ou a ciência da educação. Já a palavra Vertente tem como uma de suas definições, qualquer 

coisa que apresente duas faces opostas ou apenas diferentes. (PRIBERAM, 2012)  

A fim de explicar as tendências pedagógicas antigas e atuais nas práticas trazidas pelos 

professores dentro de sala de aula, trago Libaneo (2003), que explica a classificação das 

vertentes pedagógicas, divididas em: 

• Liberais (Tradicional, Renovada progressivista, Renovada não diretiva e 

Tecnicista), pois preparam os indivíduos para o exercício de papéis sociais determinados pela 

sociedade, e a escola é o local onde todos devem passar pelas mesmas etapas e pelos mesmos 

métodos;  

• Progressistas (Libertadora, Libertária e Crítico-social dos conteúdos), pois como 

explica Nietsche (1998, p. 122) essas teorias entendem a educação vinculada ao social e por 

isso partem da análise das realidades sociais e buscam a transformação da sociedade. Porém, a 

preocupação com o processo ensino aprendizagem e com o aspecto político difere em grau 

entre cada uma delas.  

Libaneo (2003) afirma ser necessário esclarecer que as tendências pedagógicas não 

aparecem em sua forma pura e nem sempre são mutuamente exclusivas. 
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2.1.1 PEDAGOGIA TRADICIONAL 

 
 

A vertente pedagógica liberal tradicional é denominada por Paulo Freire como 

“bancária”, pois a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os 

depositários e o educador o depositante. Desta forma “o “saber” é uma doação dos que se 

julgam sábios aos que julgam nada saber” (FREIRE, 1987).  

Libaneo (2003) diz que esta pedagogia se caracteriza por levar em conta apenas a 

cultura, onde os problemas sociais pertencem apenas à sociedade. Desta forma, 
 
 

Os conteúdos do ensino são os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas 
gerações adultas e repassados ao aluno como verdades. [...] Os conteúdos são 
separados da experiência do aluno e das realidades sociais (LIBANEO, 2003) 

 

 

Nietsche (1998, p.124) explica que esta pedagogia também é chamada de pedagogia 

da essência, pois tem suas raízes fundadas na filosofia “Essencialista”. Esta pedagogia é 

centrada no intelecto, na transmissão de conteúdo e na pessoa do professor. “O homem neste 

tipo de escola é considerado um indivíduo inserido num mundo que irá conhecer através de 

informações que lhe serão fornecidas e que foram consideradas as mais importantes e úteis 

para ele”. A autora explica que o educando é considerado um receptor passivo, uma espécie 

de “tábua rasa”, como ela chama, onde nela serão impressas, progressivamente, imagens e 

informações fornecidas pelo ambiente. 

De acordo com Libaneo (2003) nesta vertente pedagógica “Os métodos baseiam-se na 

exposição verbal da matéria e/ou demonstração e tanto a exposição quanto a análise são feitas 

pelo professor”. São enfatizados exercícios, repetição de conceitos ou fórmulas e a 

memorização a fim de disciplinar a mente e formar hábitos. Esperando-se assim que os alunos 

respondam às situações novas de forma semelhante às respostas dadas em situações 

anteriores. A avaliação se dá por verificações de curto prazo (interrogatórios, orais, exercícios 

de casa) e de prazo mais longo (provas escritas, trabalhos de casa).  

A pedagogia tradicional satisfaz particularmente bem as necessidades de uma 

sociedade aristocrática, preparando o aluno para atender aos anseios da classe dominante, 

onde o professor é considerado o “dono da verdade absoluta” e o aluno é considerado 

“educado” quando domina o conteúdo cultural transmitido pela escola e é “disciplinado”. 

(NIETSCHE, 1998, p. 126) 
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2.1.2 PEDAGOGIA RENOVADA PROGRESSIVISTA 

 
 

Em relação à vertente pedagógica liberal renovada progressivista, Libaneo (2003) 

explica que: “o conhecimento resulta da ação a partir dos interesses e necessidades, os 

conteúdos de ensino são estabelecidos em função de experiências que o sujeito vivência frente 

a desafios cognitivos e situações problemáticas”. No método de ensino a idéia consiste em 

"aprender fazendo" e acentua-se a importância do trabalho em grupo como condição básica do 

desenvolvimento mental. (LIBANEO, 2003).  

Poderíamos dizer que o método desta tendência consiste em algumas etapas como 

afirma Libaneo (2003):  

 
 

Colocar o aluno numa situação de experiência que tenha um interesse por si mesmo; 
O problema deve ser desafiante, como estímulo à reflexão; O aluno deve dispor de 
informações e instruções que lhe permitam pesquisar a descoberta de soluções; 
Soluções provisórias devem ser incentivadas e ordenadas, com a ajuda discreta do 
professor; Deve-se garantir a oportunidade de colocar as soluções à prova, a fim de 
determinar sua utilidade para a vida (LIBANEO, 2003) 

 
 

Deste modo, “a motivação depende da estimulação do problema, o aprender se torna 

uma atividade de descoberta [...] sendo o ambiente apenas o meio estimulador” (LIBANEO, 

2003).  

O professor deve ser concebido como facilitador da aprendizagem, não devendo 

interferir diretamente na atividade do aluno, devendo apenas orientar quando solicitado. 

(NIETSCHE, 1998, p. 131) 

Na questão do relacionamento professor-aluno prima-se a “vivência democrática” para 

garantir um clima harmonioso. A avaliação deve ocorrer de modo fluido e a eficácia se dá à 

medida que o professor reconhece os esforços e os êxitos dos alunos.  
 

 
Os princípios da pedagogia progressivista vêm sendo difundidos, em larga escala, 
nos cursos de licenciatura, e muitos professores sofrem sua influência. Entretanto, 
sua aplicação é reduzidíssima, não somente por faltar de condições objetivas como 
também porque se choca com uma prática pedagógica basicamente tradicional. 
(LIBANEO, 2003) 
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2.1.3 PEDAGOGIA TECNICISTA 

 

A outra tendência da vertente liberal é a tecnicista, que segundo Nietsche (1998, 

p.134), “inspira-se nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade”, onde “o 

interesse imediato do agente educador é o de produzir indivíduos ‘competentes’ para o 

mercado de trabalho, transmitindo, eficientemente, informações precisas, objetivas e rápidas”. 

(LIBANEO, 2003). Esta tendência busca objetividade na transmissão dos conteúdos.  

Libaneo (2003) explica que as informações, princípios científicos, leis, entre outros 

conteúdos, são estabelecidos e seqüenciados numa ordem lógica por pessoas determinadas 

especialistas e o conteúdo transmitido traduz-se em uma ciência objetiva eliminando tudo que 

possa ser subjetivo. “O material instrucional encontra-se sistematizado nos manuais, nos 

livros didáticos, nos módulos de ensino, nos dispositivos audiovisuais, entre outros” 

(LIBANEO, 2003) 

Saviani (4ª ed.) corrobora a ideia, afirmando que neste tipo de pedagogia “busca-se 

planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar as 

interferências subjetivas que possam pôr em risco sua eficiência”. Para isso, é importante 

operacionalizar os objetivos e mecanizar o processo. Por esta razão se deu a proliferação de 

propostas pedagógicas tais como: as máquinas de ensinar, o enfoque sistêmico, o micro-

ensino, o tele-ensino e a instrução programada. 

Para Libaneo (2003) esta tendência busca no seu método assegurar a 

transmissão/recepção de informações e traz o uso de tecnologias educacionais. Sendo assim, 

“o professor administra as condições de transmissão da matéria, conforme uma instrucional 

eficiente e efetiva em termos de resultados da aprendizagem; o aluno recebe, aprende e fixa as 

informações” (LIBANEO, 2003). 

 

O professor é apenas um elo de ligação entre a verdade científica e o aluno [...] o 
aluno é um indivíduo responsivo, ambos são espectadores frente à verdade objetiva. 
A comunicação professor-aluno tem um sentido exclusivamente técnico, para 
garantir a eficácia da transmissão do conhecimento. Debates, discussões, 
questionamentos são desnecessários, assim como pouco importam as relações 
afetivas e pessoais dos sujeitos envolvidos no processo ensino aprendizagem. 
(LIBANEO, 2003). 
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2.1.4 PEDAGOGIA LIBERTADORA 

 

A outra vertente pedagógica é a progressista, e a tendência abordada agora será a 

pedagógica libertadora, pedagogia de Paulo Freire. De acordo com Libaneo (2003), esta 

tendência não preza a transmissão de conteúdos específicos em si, mas sim o despertar de 

uma nova forma da relação com a experiência vivida. “A transmissão de conteúdos 

estruturados a partir de fora é considerada como "invasão cultural" ou "depósito de 

informação", porque não emerge do saber popular” (LIBANEO, 2003). 

 

A aprendizagem consiste na compreensão do "vivido", até chegar a um nível mais 
crítico de conhecimento da sua realidade, sempre através da troca de experiência em 
torno da prática social [...] O professor é um animador que, por princípio, deve 
"descer" ao nível dos alunos, adaptando-se às suas características e ao 
desenvolvimento próprio de cada grupo. Deve caminhar "junto", intervir o mínimo 
indispensável, embora não se furte, quando necessário, a fornecer uma informação 
mais sistematizada. (LIBANEO, 2003). 

 
 
 Segundo Nietsche (1998, p. 140), esta pedagogia possui um caráter amplo, não se 

restringindo ao espaço formal, sendo considerada uma prática social com a finalidade de 

contribuir para a libertação das classes dominantes. 

De acordo com esta tendência pedagógica para o trabalho educativo “dispensa-se um 

programa previamente estruturado, trabalhos escritos, aulas expositivas, assim como qualquer 

tipo de verificação direta da aprendizagem, formas essas próprias da concepção Freineana de 

“educação bancária" (LIBANEO, 2003). 

“O aluno é considerado uma pessoa concreta, objetiva, que determina e é determinado 

pelo social, político, econômico, individual, isto é, pela própria História”. “A relação 

professor aluno é horizontal, sendo que o educador e educando, no diálogo, se posicionam 

como sujeitos de troca de conhecimentos”. (NIETSCHE, 1998, p. 142) 

Para Libaneo (2003) tanto educador quanto educando devem posicionar-se como 

sujeitos do ato de conhecimento, onde o aprender é um ato de uma realidade concreta vivida 

pelo educando e que só terá sentido após uma compreensão, reflexão e crítica. “O que é 

aprendido não decorre de uma imposição ou memorização, mas do nível crítico de 

conhecimento”. O mesmo autor finaliza esta tendência pedagógica explicando que “Embora 

as formulações teóricas de Paulo Freire se restrinjam à educação de adultos ou à educação 
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popular, em geral, muitos professores vêm tentando colocá-las em prática em todos os graus 

de ensino formal”.  

 
 
2.1.5 PEDAGOGIA CRÍTICO-SOCIAL DOS CONTEÚDOS 

 
 

Outra tendência pertencente a esta vertente é a pedagogia "crítico-social dos 

conteúdos" que segundo Saviani3

                                                 
3 SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica, p.120; Guiomar N de MELLO, Magistério 
de 1° grau..., p.24, Carlos R. J. CURY, Educação e contradição: elementos..., p.37. 
 

 (apud Libaneo, 2003) vê a educação como uma forma de 

mediação pela qual o aluno através da intervenção do professor e por sua própria participação 

ativa, passa de uma experiência inicialmente confusa e fragmentada a uma visão sintética, 

mais organizada e unificada. 

Segundo Libaneo (2003), não se trata dos métodos dogmáticos de transmissão do 

saber da pedagogia tradicional, nem da sua substituição pela descoberta, investigação ou livre 

expressão das opiniões, como na concepção da pedagogia renovada. Os métodos de uma 

pedagogia “crítico-social dos conteúdos” não partem de um saber artificial depositado a partir 

de fora, nem do saber espontâneo, mas de uma relação direta com a experiência do aluno 

confrontada com o saber. Sendo assim, relaciona-se a prática vivida pelos alunos com os 

conteúdos propostos pelo professor, momento em que se dará a "ruptura" em relação à 

experiência pouco elaborada. 

Freitas (1987) (apud Nietsche, 1998, p. 146) descreve as características desta 

pedagogia, explicando que nela assume-se a difusão dos conteúdos como tarefa primordial; 

valoriza-se a escola como instrumento de apropriação do saber, já que a escola contribui para 

eliminar a seletividade social e torná-la crítica; não se confunde autoridade com autoritarismo, 

mas recusa-se a autoridade pedagógica expressa na função de ensinar. 

Desta forma busca-se acelerar e disciplinar os métodos de estudo, exigir o esforço do 

aluno, propor conteúdos e modelos compatíveis com suas experiências vividas, para que o 

aluno se mobilize para uma participação ativa. (LIBANEO, 2003). 

 
 

Aprender, dentro da visão da pedagogia dos conteúdos, é desenvolver a capacidade 
de processar informações e lidar com os estímulos, do ambiente, organizando os 
dados disponíveis da experiência. Em conseqüência, admite-se o princípio da 
aprendizagem significativa que supõe como passo inicial, verificar aquilo que o 
aluno já sabe. (LIBANEO, 2003). 
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2.2 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS: O USO DO LÚDICO E DE JOGOS COMO 

OBJETOS EDUCACIONAIS  

 
 
2.2.1 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

 
 
Por vivermos numa era tecnológica, muitas vezes a concepção de tecnologia tem sido 

usada de forma enfática no cotidiano, porém, equivocadamente, pois tem sido concebida 

somente como um produto, uma máquina, uma materialidade (NIETSCHE et al, 2005, p. 

345). 

O dicionário Michaelis traz as seguintes definições para o termo Tecnologia: Tratado 

das artes em geral; Conjunto dos processos especiais relativos a uma determinada arte ou 

indústria; Linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento, teórico ou prático ou 

Aplicação dos conhecimentos científicos à produção em geral. 

De acordo com Merhy (2000, p. 109), as tecnologias podem estar também pautadas às 

valises que os profissionais utilizam nas ações relacionadas a usuário-profissional. Existem 

três tipos de valises: na valise vinculada as “mãos” dos profissionais competem diferentes 

equipamentos que expressam uma caixa de ferramentas tecnológicas (ex. estetoscópio, 

endoscópio, etc.) ou Tecnologias Duras, dispositivos materiais utilizados no dia a dia da 

assistência em saúde; na valise vinculada à “cabeça” cabem os saberes bem estruturados, 

como os clínicos e os epidemiológicos ou Tecnologias Leve-Duras, que segundo Teixeira e 

Sabóia (2011, p. 15) são os “dispositivos intelectuais que auxiliam o agir dos profissionais”; e 

na valise vinculada às “relações”, cabe o espaço relacional trabalhador–usuário, que contém 

Tecnologias Leves implicadas com a produção das relações entre dois sujeitos. 

As tecnologias também podem ser de outros tipos, como exemplo, as Tecnologias 

Educacionais (dispositivos para a mediação de processos de ensinar e aprender, utilizadas 

entre educadores e educandos, nos vários processos de educação – formal acadêmica, formal-

continuada). (TEIXEIRA; SABOIA, 2011, p. 15-16) 

Segundo Nietsche (2003) 4

                                                 
4 NIETSCHE EA. As Tecnologias Assistenciais, Educacionais e Gerenciais produzidas pelos Docentes dos 
Cursos de Enfermagem das Instituições de Ensino Superior de Santa Maria-RS. In: Universidade Federal de 
Santa Maria-UFSM. Relatório Final. Santa Maria (RS): UFSM/CNPq; 2003. 

, a tecnologia, enquanto equipamento é um componente 

importante de instrumento de trabalho no exercício educativo, porém não fica restrita a 

tecnologia em si já que também está voltada para a organização lógica das atividades de modo 
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que possam ser observadas, compreendidas e transmitidas sistematicamente. (apud 

NIETSCHE, 2005, p. 345) 

 
 

Embora inclua como componentes a utilização de meios, a tecnologia aplicada à 
educação deve ser vista como um conjunto sistemático de procedimentos que 
tornem possível o planejamento, a execução, o controle e o acompanhamento do 
sistema educacional. (NIETSCHE, 2005, p. 345) 

 
 

Nessa perspectiva, segundo Monteiro, Vargas e Cruz (2006)5

A forma sistemática de planejar, implementar e avaliar o processo total da 
aprendizagem e da instrução em termos de objetivos específicos, baseados nas 
pesquisas de aprendizagem humana e comunicação e materiais, de maneira a tornar 
a instrução mais efetiva. (Luckesi, 1986

 (apud Gubert et al, 

2009), as tecnologias podem ser conduzidas como artefatos ou como saberes estruturados 

sistematizados, com controle de cada passo do processo, a partir de uma experiência cotidiana 

e da pesquisa. “A tecnologia, então, contribui para produzir conhecimentos a serem 

socializados, para dominar processos e produtos, a fim de transformar a utilização empírica 

em uma abordagem científica” (MONTEIRO, VARGAS; CRUZ 2006 apud GUBERT et al, 

2009) 

Segundo Nietsche (2003) 2, no processo tecnológico, revela-se o saber fazer e o saber 

usar o conhecimento e equipamentos em todas as situações do cotidiano, sejam críticas, 

rotineiras ou não. A TE consiste num conjunto sistemático de conhecimentos científicos que 

tornem possível o planejamento, a execução, o controle e o acompanhamento envolvendo 

todo o processo educacional formal e informal. Para Luckesi (1986) Tecnologia Educacional 

é:  

 
 

6

Auricchio (1971) corrobora a idéia, explicando que Tecnologia Educacional é "a 

aplicação sistemática de princípios científicos, comportamentais e tecnológicos, a problemas 

educacionais, em função de resultados efetivos, utilizando uma metodologia e abordagem 

sistêmica abrangente” (AURICCHIO

 apud BRASIL)  
 
 

7

                                                 
5 MONTEIRO S, VARGAS E, CRUZ M. Desenvolvimento e uso de tecnologias Educacionais no Contexto da 
AIDS e da Saúde Reprodutiva: Reflexões e Perspectivas. In: Educação, Comunicação e tecnologia educacional. 
Org: Monteiro S. Vargas E. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2006. p.27-34 
6 LUCKESI, C. Independência e inovação em Tecnologia Educacional: ação-reflexão. Tecnologia Educacional. 
Rio de Janeiro, v.15, n71/72, p.55-64, jul./out.1 
7 AURICCHIO, L. O Manual de tecnologia educacional; 1971. p. 986. 

 apud LIBANEO, 2003). O mesmo autor explica que “o 

essencial da tecnologia educacional é a programação por passos seqüenciais empregada na 



 
 

25 

instrução programada, nas técnicas de microensino, multimeios, módulos entre outros”. (apud 

LIBANEO, 2003)  

Para aplicar uma TE de processo ou de produto, é necessário que o educador seja um 

facilitador do processo ensino-aprendizagem, e o educando um sujeito participante desse 

processo e que ambos utilizem a consciência criadora, da sensibilidade e da criatividade na 

busca do crescimento pessoal e profissional. (NIETSCHE, 2002 2 apud NIETSCHE, 2005, p. 

345) 

Segundo Martins et al (2011, p. 325), na prática educativa em saúde, a tecnologia deve 

ser utilizada de modo a beneficiar a participação dos sujeitos no processo educativo, 

colaborando para o aumento da autonomia dos envolvidos e a construção da cidadania. Sendo 

assim, devem-se explorar recursos que vão ao encontro dos significados culturais 

reconhecidos e estimados no contexto dos usuários e da comunidade, por isso cada vez mais 

são realizadas, na prática educativa, atividades lúdicas, como: teatro, música, jogos, entre 

outras manifestações artísticas e culturais. 

 
 

2.2.2 OBJETOS EDUCACIONAIS  

 
 
Objetos educacionais ou também conhecidos como objetos de aprendizagem 

incorporam a tecnologia educacional uma vez que são utilizados como instrumentos 

facilitadores da aprendizagem. Almeida e Sampaio (2010) definem objetos educacionais 

como:  

 
 

Recursos didáticos digitais – mediados por tecnologias - ou não digitais utilizados 
pelo professor com um objetivo e um procedimento específico para mediar junto aos 
seus alunos à construção de um determinado conhecimento. (ALMEIDA E 
SAMPAIO, 2010, p. 48) 

 
 

De acordo com Cogo et al (2009, p. 298), os objetos educacionais possibilitam maior 

ousadia na busca de novos conhecimentos que capacitem os alunos de enfermagem a avançar 

na construção de sua própria aprendizagem. 

A palavra lúdico é derivada de ludus, do latim, que significa jogo, brincadeira. 

(AURÉLIO). O lúdico abordado como objeto educacional age como facilitador do 

aprendizado por permitir uma maior compreensão de conteúdos complexos, possibilitando a 

aproximação entre o aluno e uma realidade antes desconhecida por ele. Desta forma, o aluno 
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encara o aprendizado de forma leve e prazerosa, onde as brincadeiras e a socialização fazem 

parte do meio. 

Percebe-se que os objetos educacionais utilizados de forma lúdica facilitam a 

aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde 

mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização 

comunicação, expressão e construção do conhecimento. (SANTOS (1997) 8

De acordo com Moratori (2003, p. 9), um jogo é útil como método educacional 

quando promove situações interessantes e desafiadoras para a resolução de problemas, 

permitindo aos educandos uma auto-avaliação quanto aos seus desempenhos, além de 

proporcionar participação ativa de todos os jogadores por todas as etapas. "Se o ensino for 

lúdico e desafiador, a aprendizagem prolonga-se fora da sala de aula, fora da escola, pelo 

cotidiano, até as férias, num crescendo muito mais rico do que algumas informações que o 

aluno decora porque vão cair na prova" (NETO, 1992

 apud OLIVEIRA 

et al) 

Castilho e Tonus (2008) explanam que “O lúdico, para muitos filósofos, psicólogos e 

educadores é o berço obrigatório das atividades intelectuais e do desenvolvimento das funções 

superiores, por isso é indispensável à prática educativa”.  

“O papel construtivo que os jogos e a recreação têm no desenvolvimento do educando 

é fundamental para a aprendizagem, permitindo o desenvolvimento da iniciativa, da 

imaginação, da criatividade e principalmente do interesse”. (CASTILHO; TONUS, 2008) 

9

                                                 
.8 SANTOS, Santa Marli Pires dos.  O lúdico na formação do Educador. 6ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 25 
9 NETO, E. R. Laboratório de matemática. In: Didática da Matemática. São Paulo: Ática, 1992. 200p. 44 

 apud MORATORI, 2003, p. 10). 

Moratori (2003, p. 12) ainda explica que o jogo, em seu aspecto pedagógico, 

possibilita o aluno desenvolver sua capacidade de pensar, refletir, analisar, compreender, 

levantar hipóteses, testá-las e avaliá-las com autonomia e cooperação. 

Concluindo Mota (2010) explica que os estímulos às novas competências não 

menospreza o conhecimento tradicional, pois não se trata de substituir, mas sim de agregar. 

“Ensinar não ficou mais simples, transformou-se em mais complexo, como a vida e o mundo 

do trabalho que nos cerca”. (MOTA, 2010, p. 34) 

 
 
2.3 O ENSINO NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E A ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS 
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Cogo (2009) afirma que apesar do currículo do curso de graduação em Enfermagem 

possuir diretrizes que preconizam a integração de conteúdos e a participação ativa dos sujeitos 

da aprendizagem, é ainda desenvolvido em sua maior parte, de acordo com os pressupostos da 

pedagogia tradicional. 

Não podemos ser radicais ao dizer que ainda impera este tipo de educação, em sua 

forma plena, na graduação de enfermagem, e principalmente nas aulas de administração de 

medicamentos, porém percebemos que esta pedagogia ainda está bastante presente na sala de 

aula. 

Peres, Meira e Leite (2007, p. 272), explicam que autores contemporâneos em 

educação evidenciam, como sendo o maior desafio do processo educacional, a transformação 

da concepção sobre a interação professor-aluno. Esta realidade causa perplexidade na área de 

educação que tem tido o professor como centro do processo-aprendizagem e o espaço da sala 

de aula como o local onde se dá o ensino. Conhecer, analisar e transformar, as novas 

tecnologias, num instrumento educacional articulado às condições políticas, econômicas, 

sociais e culturais nas quais o ensino se insere se tornou um desafio que poucos professores 

conseguem assumir. 

O artigo 9º das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem, segundo Almeida (2003), diz que este curso deve ter um projeto pedagógico, 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem, ou seja, o oposto do 

que traz a pedagogia tradicional.  

Quando ocorre o método de transmissão de conhecimentos, observa-se que os alunos 

apresentam dificuldades para assimilar e entender o conteúdo e limitam-se a decorar, 

esquecendo grande parte da matéria após a avaliação. Quando isto ocorre com o conteúdo de 

administração de medicamentos, juntamente com a farmacologia e fisiologia, os acadêmicos 

de enfermagem, bem como os profissionais enfermeiros podem ser negligentes com o cuidado 

ao cliente e podem cometer erros significativos. 

De acordo com Silva (2007), no Brasil, a administração de medicamentos é atividade 

de responsabilidade legal da equipe de enfermagem, em todas as instituições de saúde como 

tange a lei nº 7.498/86, sobre o exercício da profissão, e, portanto, tem grande importância 

tanto para essa categoria profissional quanto para os clientes. 

Silva (2007) afirma ser possível observar na prática, profissionais de enfermagem que 

possuem várias dúvidas durante o preparo e administração de medicamentos. Explicita ainda 

ser necessário que o profissional responsável pela administração de medicamentos esteja 
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consciente e seguro de sua ação e possua conhecimentos ou acesso às informações 

necessárias, pois um dos fatores de risco para a ocorrência de erros no processo de 

administração de medicamentos são as dúvidas e dificuldades não esclarecidas corretamente 

que levam à incerteza e insegurança. 

Filho e Cassiani (2004, p. 534) ainda complementam que o escasso conhecimento 

referente a métodos, vias, locais, ações, dosagens, diluições, técnicas, assepsia e utilização 

adequada de materiais estéreis podem promover considerável parcela de erros no processo da 

administração de medicamentos.  

Pereira et al (2000, p.75) explica que a palavra Iatrogenia vem do grego e refere-se a 

qualquer alteração patológica provocada no paciente pela má prática médica. Fagundes e 

Perlini (2006, p.8) esclarecem que as ocorrências iatrogênicas com medicamentos, na prática 

da enfermagem, são situações que merecem especial destaque por parte dos profissionais e 

acadêmicos de Enfermagem, na medida em que suas consequências exprimem o oposto das 

intenções do enfermeiro, que é o cuidar. 

Desta forma revela-se: 

 
 

A importância da capacitação e do aprimoramento do conhecimento pelos técnicos, 
auxiliares de enfermagem e enfermeiros acerca de conteúdos referentes à 
administração de medicamentos como a ação, administração e cálculo do 
medicamento, as condições do paciente, a diluição, indicação e a infusão do 
medicamento, a interação medicamentosa, o nome genérico ou comercial, o preparo 
do medicamento e a prescrição médica.  (SILVA, 2007) 

 
 
Sendo assim, é imprescindível, que a enfermagem possua visão ampliada do sistema 

de medicação e de cada um dos seus processos e, principalmente, que dê garantias de 

segurança e qualidade ao processo que está sob sua responsabilidade, contribuindo para que a 

terapêutica medicamentosa seja cumprida de maneira eficiente, responsável e segura. 

(MIASSO, 2003, p. 355) 

 
 

2.4 VALIDAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

 
 

Oliveira, Fernandes, Sawada (2008, p. 116), elucidam que a prática da enfermagem 

tem sido fortemente influenciada pelos avanços tecnológicos que a sociedade vem sofrendo, 

porém mesmo com esse advento e as diversas descobertas na área da saúde, a maior parte dos 

recursos tecnológicos existentes ainda não atinge toda a comunidade. Desta forma as autoras 
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afirmam ser necessária a utilização de tecnologias alternativas, pois se acredita que essas 

possuam melhor acessibilidade e a mesma eficiência, após validação e teste. 

“A utilização de tecnologias criadas pelas próprias enfermeiras como instrumentos que 

auxiliam o seu trabalho é pouco divulgada, e as publicações em periódicos de enfermagem 

sobre essa temática ainda são escassas”, afirmam Oliveira, Fernandes e Sawada (2008, p.116). 

Oliveira, Fernandes e Sawada (2008, p.116), definem o conceito de validação como “o 

grau em que um instrumento mostra-se apropriado para mensurar o que supostamente ele 

deveria medir”. Contandriopoulos (1997) (apud Teixeira e Sabóia, 2011) elucida que a 

validação de tecnologias educacionais caracteriza-se como uma estratégia visando elaborar 

uma nova intervenção / instrumento ou melhorar um já existente, a partir do uso sistemático 

dos conhecimentos disponíveis. 

A validação do conteúdo da Tecnologia Educacional deve ser avaliada por um grupo 

de juízes ou peritos com experiência na área do conteúdo, ao qual caberá analisar os itens e 

julgar se eles são abrangentes e representativos, ou, ainda, se o conteúdo de cada item se 

relaciona com aquilo que se deseja medir. (OLIVEIRA, FERNANDES, SAWADA, 2008, p. 

116) 

Oliveira, Fernandes e Sawada (2008, p. 117), explicam que cabe ao pesquisador 

determinar, a priori, o número de validadores e a porcentagem de concordância esperada para 

se poder decidir sobre o destino de cada item. Faz necessário também instruir os avaliadores 

sobre como devem proceder mediante a validação, fornecendo-lhes um formulário próprio 

para registro de seus julgamentos. 

A validação de aparência ou de face, clareza dos itens, facilidade de leitura, 

compreensão e forma de apresentação do instrumento, forma subjetiva de validar o 

instrumento, consiste no julgamento de um grupo de juízes que deverá ser realizada por 

aqueles que se utilizarão do instrumento, público-alvo (OLIVEIRA, FERNANDES, 

SAWADA, 2008, p.117) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 Bogdan e Biklen

3.  METODOLOGIA 

 
 
3.1 TIPO DE ESTUDO: CARACTERÍSTICAS E RAZÕES DE ESCOLHA 

 
 
Trata-se de uma pesquisa de desenvolvimento metodológico, de abordagem mista 

(quali-quantitativo), de caráter social e do tipo descritivo.  

A pesquisa de desenvolvimento metodológico tem seu foco no desenvolvimento, 

avaliação e aperfeiçoamento de instrumentos e de estratégias metodológicas (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004, p. 167-98) 

O estudo de método misto, segundo Driessnack, Sousa e Mendes (2007), confere o 

tipo de pesquisa que engloba, em um único estudo, estratégias mistas para responder às 

questões de pesquisa e/ou testar hipóteses, ou seja, aborda a pesquisa qualitativa e quantitativa 

concomitantemente ou sequencialmente.  

Segundo Minayo (2007, p.21), a pesquisa qualitativa se ocupa nas Ciências Sociais, 

com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado, uma vez que 

trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes. 
10

                                                 
10 BOGDAN, Robert. e BIKLEN, Sari.K. Qualitative Research for Education. Boston, Allyn and Bacon, Inc., 
1984 

 (1982) apud Lüdke e André (1986, p.13), explicam que a pesquisa 

qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos obtidos no contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, e enfatiza mais o processo do que o produto se ocupando em retratar 

a perspectiva dos participantes. 

Este estudo consiste em uma pesquisa social de caráter dialético, uma vez que é uma 

“atividade que busca soluções para problemas do cotidiano, descobrindo conhecimento novo, 

compreensão e, se possível, a intervenção na realidade”. (DYNIEWICZ, 2009, p.107) 
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Chizzotti11

O caminho metodológico para validação do jogo educativo foi adaptado a partir dos 

critérios estabelecidos no modelo Pasquali (1997)

 (2000) (apud Dyniewicz 2009, p.91) explica que “a pesquisa quantitativa 

prevê a mensuração de variáveis preestabelecidas para verificar e explicar sua influência e 

correlações estatísticas”. Desta forma busca-se utilizar o método misto já que este irá 

possibilitar mensurar sequencialmente uma pesquisa de caráter essencialmente qualitativo. 

Esta pesquisa também apresenta um traço de pesquisa descritiva, pois tem como 

propósito observar, descrever, explorar, classificar e interpretar aspectos de fatos ou 

fenômenos, buscando frequência, característica, relação e associação entre variáveis. 

(DYNIEWICZ, 2009, p. 91) 

12

Pasquali (1997) (apud Oliveira, 2006) explica que há várias maneiras de se validar um 

instrumento, podendo-se utilizar validação de conteúdo, de critério ou de constructo. Cassiani 

(1987)

 (apud Oliveira, 2006), que descreve a 

teoria da elaboração de instrumentos de medida de fenômenos subjetivos. Esse instrumento é 

composto por três conjuntos de procedimentos: teóricos, empíricos e analíticos. Tendo em 

vista que a tecnologia a ser validada é de cunho educativo e não psicométrico, foi realizada 

uma adaptação da teoria de Pasquali usando apenas os procedimentos teóricos. 

13

Obteve-se um total de 347 artigos, porém nova seleção foi feita para buscar artigos 

que possuíssem texto completo e em português. Sendo assim obteve-se uma nova amostra de 

30 artigos. A partir desta seleção realizou-se leitura criteriosa e observou-se que 6 artigos se 

repetiam na busca realizada pelo banco de dados da BVS Enfermagem, 1 dos artigos que foi 

 (apud Oliveira, 2006) explica que a validação de conteúdo refere-se ao grau no qual 

os itens do instrumento representam adequadamente o conteúdo; a validação de critério 

corresponde ao grau no qual os escores do instrumento se correlacionam com algum critério 

externo, e a de constructo ao grau no qual um instrumento mede este mesmo constructo sob 

investigação. Neste estudo, optou-se por validar o conteúdo e a aparência da Tecnologia 

Educacional do jogo educativo sobre administração de medicamentos.  

Sentiu-se a necessidade também com este trabalho de fazer um levantamento sobre a 

produção de trabalhos publicados em periódicos no período de 2001 a 2011, utilizando a 

Biblioteca Virtual em Saúde Enfermagem, sobre a temática Tecnologia Educacional em 

Enfermagem e sua validação. Para tal pesquisa utilizou-se os descritores Tecnologia 

Educacional e Enfermagem, e o indicador booleano AND. 

                                                 
11 CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Cortez, 2082. 
12 PASQUALI, L. Psicometria: teoria e aplicações. Brasília: Universidade de Brasília, 1997. 
13 CASSIANI, S.H.B. A Coleta de Dados na Pesquisa de Enfermagem: estratégia, validade e confiabilidade, 
1987, 142 p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.  
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marcado como idioma português estava em texto completo no idioma inglês, e 1 artigo a 

página online não estava mais disponível, impossibilitando o acesso a ele. Sendo assim a 

amostra de 30 artigos foi demonstrada de forma equivocada pelo site, sendo obtida então uma 

amostra real de 22 artigos. 

Dos 22 artigos (2) eram produção do ano de 2001; (1) apenas era produção do ano de 

2003; (1) do ano de 2005; (4) do ano de 2007; (4) do ano de 2008; (5) do ano de 2009, sendo 

1 uma dissertação de mestrado e 1 uma tese de doutorado; (2) de 2010; e (3) de 2011.  

Após realizar leitura integral de todos os artigos observou-se que a maioria dos artigos 

que abordava a temática tecnologia educacional, referia-se a instrumentos digitais, como a 

criação de softwares, web sites, wikis, hipertextos, blogs e podcasts e a grande maioria não 

era validada nem avaliada, ou era apenas avaliada pelo público-alvo. Observou-se também 

que tecnologias educacionais que eram validadas referiam-se ao processo de validação como 

avaliação. 

Nessa pesquisa foi possível descobrir também como existem tecnologias educacionais 

interessantes que foram criadas, seja para a educação de alunos na graduação, como para a 

educação em saúde da população: como cordéis literários sobre o Sistema Único de Saúde, 

álbuns seriados de fototerapia em neonatos, cartilha e calendário para idoso portador de 

diabetes mellitus, e que infelizmente não são submetidas ao processo de validação. 

 
 

3.2 CAMPOS E SUJEITOS DA PESQUISA: FONTES DE INFORMAÇÃO 

  
 

A pesquisa ocorreu na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense, mais especificamente na disciplina de Fundamentos de 

Enfermagem I, no período de setembro de 2011 a maio de 2012.  

A população foi composta por 08 docentes (grupo juízes-especialistas) que possuíam 

ligação direta com o a disciplina de Fundamentos de Enfermagem e/ou com a temática de 

ensino de enfermagem e 40 alunos do 4º período Curso de Graduação de Enfermagem e 

Licenciatura da Universidade Federal Fluminense (grupo público-alvo) que estavam 

matriculados e ativos na disciplina de Fundamentos de Enfermagem I no 2º semestre de 2011 

e no 1º semestre de 2012. 

 
 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS  
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A coleta de dados da pesquisa teve início com a aplicação do jogo educativo com os 

alunos do 4º período, durante treinamentos práticos do conteúdo de Administração de 

Medicamentos da disciplina de Fundamentos de Enfermagem I. 

Ao iniciar o treinamento esses estudantes foram convidados a participar da pesquisa e 

a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Em seguida preencheram o formulário 

específico de validação, e os espaços abertos de comentários caso desejassem fazer críticas, 

sugestões ou observações da tecnologia educacional, enquanto representantes do grupo 

público alvo. 

Os docentes foram convidados mediante carta-convite a observar o jogo educativo e a 

avaliar seu conteúdo e a sua forma de apresentação, preenchendo o formulário de validação e 

os espaços abertos de comentários e observações caso desejassem, enquanto representantes do 

grupo juízes-especialistas.  

De posse dos instrumentos de validação preenchidos pelos juízes e pelo público-alvo, 

iniciou-se a análise das informações em sua organização. No processo de validação de 

conteúdo, as respostas dos informantes foram analisadas quantitativamente, por meio dos 

itens do instrumento de validação. 

Com base no preenchimento dos formulários foi feita a análise quantitativa das 

respostas em todos os blocos de itens avaliativos dos formulários segundo as diferentes 

valorações: o total de respostas para Totalmente Adequado (TA); para Adequado (A); para 

Parcialmente Adequado (PA), e para Inadequado (I), como explicam Teixeira e Sabóia 

(2011). Em seguida, ocorreu a observação da tendência dos entrevistados de acordo com suas 

respostas, as quais puderam ser concordantes ou discordantes. A idéia foi verificar qual foi à 

valoração que obteve a maioria das respostas, para que assim se tornasse possível inferir se 

houve ou não indicação significativa de discordância em cada um dos blocos do formulário. 

(TEIXEIRA; SABOIA, 2011, p. 77) 

A designação dessa análise é o nome dado ao valor da estatística calculada que 

corresponde à média aritmética dos escores dos itens analisados pelos juízes-especialistas: 1 é 

usado quando a avaliação é positiva, ou seja, TA ou A; 0 (zero) quando não é nem positiva 

nem negativa, ou seja, PA; e -1 quando a avaliação é negativa, ou seja, I.  

São considerados validados os itens que obtêm nas respostas índices de concordância 

entre os juízes-especialistas maior ou igual a 80%, servindo de critério de decisão sobre a 

pertinência e/ou aceitação do item que teoricamente se refere. (OLIVEIRA, FERNANDES, 

SAWADA, 2008, p.117)    
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Outro procedimento adotado na coleta de dados do estudo foi à observação livre, 

privilegiada na abordagem qualitativa. Para Trivinõs (1987, p. 160), “observar não é 

simplesmente olhar, é destacar de um conjunto os objetos, as pessoas, os animais, etc. É 

prestar atenção nas suas características”. 

A observação livre atende às necessidades da pesquisa qualitativa destacando a 

relevância do sujeito, sua prática manifesta assim como sua ausência total ou parcial, 

contribuindo para o estabelecimento de pré-categorias (TRIVINÕS, 1987, p. 160). 

  Assim, durante a aplicação do jogo educativo foram observados pelo pesquisador 

aspectos tais como a atividade desenvolvida de modo geral, os diálogos estabelecidos, os 

comportamentos, ações, atitudes entre outros aspectos. Tais observações foram registradas 

como anotações de campo. 

Os dados qualitativos foram analisados por meio da analise de conteúdo de Bardin. 

Para este autor a análise de conteúdo é um meio para se estudar as comunicações entre os 

homens, colocando ênfase no conteúdo das mensagens. (TRIVINÕS, 1987) 

Solicitou-se que os participantes da pesquisa se identificassem nos formulários de 

validação por meio de pseudônimos para que a integridade dos mesmos fosse preservada, 

porém ao analisar os formulários respectivos do público alvo observou-se que a maioria dos 

participantes colocou seu próprio nome como pseudônimo. Desta forma renomeou-se os 

participantes colocando a letra E referente a estudantes, seguido de um número cardinal que 

os diferenciasse entre si. Os juízes especialistas foram identificados através da letra P de 

professor também seguido de um número cardinal que os diferenciasse entre si.  

 
 

3.4 O JOGO 

 
 

O jogo contém: dois tabuleiros (um tabuleiro principal e um tabuleiro de vias de 

administração); três diferentes tipos de cartas contendo perguntas sobre: Medicação, Vacina e 

Técnica; um dado; quatro pinos coloridos (1 amarelo, 1 vermelho, 1 azul e 1 verde); uma 

seringa; duas fichas (1 ficha de via subcutânea e 1 ficha de via intramuscular); um manual de 

instruções. 

Consiste em um jogo de tabuleiro composto por casas seqüenciais, nomeadas de: via 

de administração de medicamentos, técnica de administração de medicamentos, vacinas, 

medicamentos, aplicação e seringa. O jogo é disposto para ser jogado por até quatro equipes, 

contendo no máximo dez alunos em cada equipe. Cada equipe e cada casa possuem uma cor 
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diferente. As equipes receberam as seguintes cores: vermelho, verde, amarelo e azul; as casas 

receberam as cores: rosa, para a casa da Medicação; azul, para a casa da Vacina; verde, para a 

casa da Técnica; amarelo, para a casa da Seringa; roxo, para a casa da Aplicação; e magenta, 

para a casa da Via. 

Cada casa do tabuleiro é correspondente a uma carta de mesma cor contendo uma 

pergunta que deverá ser respondida pela equipe sobre o assunto especificado na casa, 

medicação, vacina ou técnica. As perguntas são de concursos retiradas dos livros Quimo 

Enfermagem, Bizu Enfermagem, e perguntas elaboradas por professores, alunos e monitores, 

a partir de literatura atual utilizada na disciplina de Fundamentos de Enfermagem I.  

As perguntas contidas nas cartas possuem a resposta logo abaixo a pergunta, sendo 

assim, é obrigatório que o jogo possua um juiz, uma pessoa que ficará responsável por 

conferir as respostas dos grupos e avaliar as técnicas de aplicação de medicação que são 

solicitadas a serem realizadas durante o jogo quando as equipes caírem na casa de Aplicação. 

O tabuleiro também possui a casas de Seringa, onde a equipe deverá dizer pelo menos 

o nome de três partes da seringa apontadas no desenho contido no tabuleiro e deverá dizer se 

são partes estéreis ou não; e a casa de Via, onde a equipe deverá sortear entre duas fichas, 

intramuscular e subcutânea, e então no tabuleiro específico de vias deverá destacar do 

desenho 3 locais de aplicação da via sorteada. A resposta certa está escrita embaixo do papel 

destacado. 

Após a divisão das equipes, os jogadores devem tirar a sorte no dado para ver quem 

começa o jogo. A equipe que tirar o maior número no dado inicia. A equipe iniciante 

arremessa o dado e anda o número sorteado, tirando uma carta respectiva a casa parada. Se a 

equipe responder a pergunta corretamente, ela deve andar o número de casas bônus indicado 

na carta, caso haja. Caso não consiga responder corretamente a pergunta, a equipe 

permanecerá uma rodada sem jogar ou recuará o número de casas informado na carta. Ganha 

o jogo a equipe que der primeiro a volta completa no tabuleiro e entrar na coluna respectiva a 

cada equipe, destacada no tabuleiro pela cor. 

 

 
3.5 APECTOS ÉTICOS 

 
 

Os informantes desta pesquisa foram convidados a participar de forma voluntária, 

assegurando aos participantes o anonimato. Foram prestados aos sujeitos todas as informações 
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e esclarecimentos a respeito desta pesquisa, e esta só se consolidou após prévia assinatura dos 

sujeitos ao termo de consentimento livre e esclarecido. 

Esta pesquisa está regulada pelas Diretrizes e Normas de Pesquisa em Seres Humanos, 

respeitou os princípios da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde em sua coleta de 

dados, e foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio 

Pedro da Universidade Federal Fluminense. 

Entretanto, o projeto enviado foi retirado de pauta, por não causar nenhum dano aos 

sujeitos envolvidos na pesquisa, se assemelhando a um projeto de extensão, segundo esse 

comitê. (PARECER CEP – CMM/HUAP 269/11)  
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Gráfico 1: Distribuição do público-alvo quanto à faixa etária. 

Gráfico 2: Distribuição do público-alvo quanto ao sexo 

4.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 
 

O público alvo foi composto por 40 estudantes, sendo 38 estudantes (95%) do sexo 

feminino e 2 (5%) do sexo masculino, com faixa etária entre 18 e 27 anos, com uma média de 

idade de 22 anos e uma moda de 20 anos. Os gráficos a seguir ilustram a porcentagem da 

faixa etária e o sexo do público alvo. 

 
 

 
Fonte: Moreira, 2012 

 
 
Compuseram o comitê de juízes, 8 enfermeiras docentes, todas do sexo feminino. 

Dentre elas: 6 eram professoras doutoras, 1 mestre e 1 especialista; 1 era coordenadora da 

disciplina de Fundamentos, 1 era vice coordenadora do curso de enfermagem, 4 eram 

docentes da disciplina e 2 possuíam formação em educação em enfermagem. O tempo de 
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formada das juízas era entre 2 e 32 anos, com uma média de 18 anos, conforme podemos 

observar nos gráficos a seguir. 

 
 

 

Gráfico 3: Distribuição dos juízes especialistas quanto à titulação. 

Gráfico 4: Distribuição dos juízes especialistas quanto à área de atuação. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fonte: Moreira, 2012 

 
 
 
4.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS DO PÚBLICO ALVO 

 
 
Bloco 1 – Este bloco refere-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com 

a utilização deste objeto educacional. Este bloco possui três itens, fazendo com que a 

pontuação máxima para validação do mesmo fosse igual a 120, já que o público alvo é 

composto por 40 alunos, logo: 3 (itens) X 40 (alunos) = 120 pontos.  

As respostas foram as seguintes: 94 para TA, 18 para A, 5 para PA e 3 para I. 

Portanto, conforme se infere, das 120 (100%) opções de respostas, 112 (93,3%) foram para 

TA e A. O quadro a seguir demonstra o quantitativo das respostas por cada item do bloco. 

 
 

Quadro 1 (PA): Respostas obtidas do público-alvo 

segundo os objetivos da Tecnologia Educacional. 

Niterói – RJ, 2012.  
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ITENS 

Escore (N= 40) 

TA A PA I 

 

1.1 

1.2 

1.3 

 

29 

35 

30 

 

8 

3 

7 

 

3 

1 

1 

 

0 

1 

2 

TOTAL 94 18 5 3 
                         Fonte: Moreira, 2012 

 
 

O gráfico 5 a seguir ilustra a porcentagem das respostas de cada item desse bloco: 

 
 

 
                                     Gráfico 5 - Porcentagem das respostas de cada item do Bloco 1  

                                                                                                       Fonte: Moreira, 2012 

 
 

Podemos afirmar que os três itens desse bloco foram validados, pois todos os três 

foram superiores a 80% somando as respostas de TA (totalmente adequado) com A 

(adequado). 

O item 1.1, referente se a TE atende aos objetivos em relação ao conteúdo 

administração de medicamentos, obteve 92,5% de aprovação; o item 1.2, referente se a TE 

ajuda durante o desenvolvimento do Ensino Teórico Prático, obteve 95%; e o item 1.3 

referente se a TE está adequada para ser usada com qualquer estudante da área de 

enfermagem, obteve 92,5%, embora este item tenha provocado vários comentários e 
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observações sobre a TE não estar adequada para ser usada por qualquer estudante de 

enfermagem, somente os que já cursaram a disciplina de Fundamentos de Enfermagem. Isto 

evidencia que apesar de terem reconhecido este fato a maioria dos participantes do público 

alvo marcaram este item como Totalmente Adequado ou Adequado. 

Bloco 2 – Este bloco refere-se à forma de apresentação. Isto inclui sua organização 

geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação. Este bloco possui seis 

itens, fazendo com que a pontuação máxima para validação do mesmo fosse igual a 240, pois: 

6 (itens) X 40 (alunos) = 240 pontos.  

As respostas foram as seguintes: 178 para TA, 47 para A, 14 para PA e 0 para I. 

Portanto, conforme se infere, das 240 (100%) opções de respostas, 225 (93,7%) foram para 

TA e A. O quadro a seguir demonstra o quantitativo das respostas por cada item do bloco. 

. 
 

Quadro 2 (PA): Respostas obtidas do público-alvo 

segundo a organização da Tecnologia Educacional. 

Niterói – RJ, 2012.  

 

ITENS 

Escore (N= 40) 

TA A PA I 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

 

28 

29 

35 

28 

22 

36 

 

8 

8 

4 

9 

15 

3 

 

4 

3 

1 

3 

3 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 178 47 14 0 
                                       Fonte: Moreira, 2012 

 

O gráfico 6 a seguir ilustra a porcentagem das respostas de cada item desse bloco: 
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                                   Gráfico 6 - Porcentagem das respostas de cada item do Bloco 2 

                                                                                                    Fonte: Moreira, 2012 

 
 
Os seis itens desse bloco foram validados, pois todos eles apresentaram índice de 

aprovação superior a 80% somando as respostas de TA (totalmente adequado) com A 

(adequado). 

O item 2.1, referente ao visual do material ser atraente, obteve 90% de aprovação; o 

item 2.2, referente se o conteúdo está adequado, obteve 92,5%; o item 2.3, referente se os 

temas estão bem encadeados, obteve 97,5%, o item 2.4, referente se o material 

(papel/impressão) está apropriado, obteve 92,5% de aprovação, embora vários comentários a 

respeito desse item tenham sido feitos em relação ao material e ao papel/impressão não 

estarem adequados, já que o tabuleiro não é dobrável nem impermeável e por isso algumas 

figuras apresentam-se borradas; o item 2.5, referente ao tempo de duração do jogo estar 

adequado, obteve 92,5%; e o item 2.6, referente se os temas retratam aspectos importantes, 

obteve 97,5% de aprovação.  

Bloco 3 - Este bloco refere-se a características lingüísticas, compreensão e estilo da 

escrita do material educativo apresentado. Este bloco possui seis itens, fazendo com que a 

pontuação máxima para validação do mesmo fosse igual a 240, pois: 6 (itens) X 40 (alunos) = 

240 pontos.  

As respostas foram as seguintes: 189 para TA, 44 para A, 7 para PA e 1 para I. 

Portanto, conforme se infere, das 240 (100%) opções de respostas, 233 (97%) foram para TA 

e A. O quadro a seguir demonstra o quantitativo das respostas por cada item do bloco. 
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Quadro 3 (PA): Respostas obtidas do público-alvo 

segundo o estilo de informação da Tecnologia 

Educacional. Niterói – RJ, 2012.  

 

ITENS 

Escore (N= 40) 

TA A PA I 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

 

29 

32 

33 

34 

32 

29 

 

11 

7 

6 

5 

7 

8 

 

0 

1 

1 

1 

1 

3 

 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

TOTAL 189 44 7 1 
                                        Fonte: Moreira, 2012 

 

O gráfico 7 a seguir ilustra a porcentagem das respostas de cada item desse bloco: 

 

 
                                     Gráfico 7 - Porcentagem das respostas de cada item do Bloco 3 

                                                                                                     Fonte: Moreira, 2012 
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Os seis itens desse bloco foram validados, pois todos eles apresentaram índice de 

aprovação superior a 80% somando as respostas de TA (totalmente adequado) com A 

(adequado). 

O item 3.1, referente se a informação está adequada, obteve 100% de aprovação; o 

item 3.2, referente se comunicação é eficaz, obteve 97,5%; o item 3.3, referente se o 

vocabulário é acessível, obteve 97,5%, o item 3.4, referente se a associação do tema ao 

contexto está correspondente, obteve 97,5% de aprovação; o item 3.5, referente se o texto está 

claro, obteve 97,5%; e o item 3.6, referente se o estilo da informação corresponde ao seu nível 

de conhecimento, obteve 92,5% de aprovação. 

Bloco 4 - Este bloco refere-se às características que avaliam o grau de significação do 

material educativo apresentado. Este bloco possui dois itens, fazendo com que a pontuação 

máxima para validação do mesmo fosse igual a 80, pois: 2 (itens) X 40 (alunos) = 80 pontos.  

As respostas foram as seguintes: 56 para TA, 18 para A, 5 para PA e 1 para I. 

Portanto, conforme se infere, das 80 (100%) opções de respostas, 74 (92,5%) foram para TA e 

A. O quadro a seguir demonstra o quantitativo das respostas por cada item do bloco. 

 
 
 
Quadro 4 (PA): Respostas obtidas do público-alvo 

segundo a aparência da Tecnologia Educacional. 

Niterói – RJ, 2012.  

 

ITENS 

Escore (N= 40) 

TA A PA I 

 

4.1 

4.2 

 

31 

25 

 

8 

10 

 

 

1 

4 

 

 

0 

1 

TOTAL 56 18 5 1 
 

 

O gráfico 8 a seguir ilustra a porcentagem das respostas de cada item desse bloco: 

 



 
 

44 

                                                                                                                                                                                                                      
                                Gráfico 8 - Porcentagem das respostas de cada item do Bloco 4 

                                                                                                       Fonte: Moreira, 2012 

  

 

Os dois itens desse bloco foram validados, pois os dois apresentaram índice de 

aprovação superior a 80% somando as respostas de TA (totalmente adequado) com A 

(adequado). 

O item 4.1, referente se a proposta parece organizada, obteve 97,5% de aprovação, 

entretanto muitos relatos foram feitos referente ao tabuleiro, onde tanto os juízes especialistas 

quanto o público alvo afirmaram que o percurso dos peões não está claro, e que as cores fortes 

das casas confundem, fazendo com a proposta pareça desorganizada e de difícil entendimento, 

evidenciando mais uma vez que o público alvo marcou este item no formulário como 

Totalmente Adequado ou Adequado, mesmo discordando dele; o item 4.2, referente se as 

ilustrações estão expressivas e suficientes, obteve 87,5%; este item também foi ressaltado nos 

comentários, pois alguns alunos afirmaram que as figuras não estavam nítidas. 

Bloco 5 - Este bloco Refere-se à capacidade do material em causar algum impacto, 

motivação e/ou interesse, assim como ao grau de significação do material educativo 

apresentado. Este bloco possui seis itens, fazendo com que a pontuação máxima para 

validação do mesmo fosse igual a 240, pois: 6 (itens) X 40 (alunos) = 240 pontos.  

As respostas foram as seguintes: 199 para TA, 33 para A, 3 para PA e 5 para I. 

Portanto, conforme se infere, das 240 (100%) opções de respostas, 232 (96,6%) foram para 

TA e A. O quadro a seguir demonstra o quantitativo das respostas por cada item do bloco. 
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Quadro 5 (PA): Respostas obtidas do público-alvo 

segundo a motivação da Tecnologia Educacional. 

Niterói – RJ, 2012.  

 

ITENS 

Escore (N= 40) 

TA A PA I 

 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

 

37 

37 

34 

31 

27 

33 

 

2 

2 

5 

8 

11 

5 

 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

TOTAL 199 33 3 5 
      Fonte: Moreira, 2012 

 

O gráfico 9 a seguir ilustra a porcentagem das respostas de cada item desse bloco: 

 

                                                                                                                                                                                                                       
                                         Gráfico 9 - Porcentagem das respostas de cada item do Bloco 5                                                                                                         

                                                                                                             Fonte: Moreira, 2012 
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Os seis itens desse bloco foram validados, pois todos apresentaram índice de 

aprovação superior a 80% somando as respostas de TA (totalmente adequado) com A 

(adequado). 

O item 5.1, referente se o material é apropriado para o aluno, obteve 97,5% de 

aprovação; o item 5.2, referente se os conteúdos se apresentam de forma lógica, obteve 

97,5%; o item 5.3, referente se a interação é favorecida, obteve um índice de 97,5%; o item 

5.4, referente se o objeto educacional aborda os assuntos necessários para o dia-a-dia do 

futuro enfermeiro, obteve 97,5% de aprovação; o item 5.5, referente se a TE convida/instiga a 

mudanças de comportamento e atitude, obteve 95%; o item 5.6, referente se a TE propõe 

novos conhecimentos para os estudantes, obteve 95% de aprovação. 

 
 
4.2 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS JUÍZES ESPECIALISTAS 

 
 

Bloco 1 – Este bloco refere-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com 

a utilização deste objeto educacional. Este bloco possui cinco itens, fazendo com que a 

pontuação máxima para validação do mesmo fosse igual a 40, já que os juízes especialistas 

são compostos por 8 profissionais, logo: 5 (itens) X 8 (juízes) = 40 pontos.  

As respostas foram as seguintes: 39 para TA, 1 para A, 0 para PA e 0 para I. Portanto, 

conforme se infere, das 40 (100%) opções de respostas, 40 (100%) foram para TA e A. O 

quadro a seguir demonstra o quantitativo das respostas por cada item do bloco. 

 
 
Quadro 6 (JE): Respostas obtidas dos juízes-

especialistas segundo os objetivos da Tecnologia 

Educacional. Niterói – RJ, 2012.  

 

ITENS 

Escore (N= 8) 

TA A PA I 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

 

8 

8 

7 

8 

8 

 

0 

0 

1 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 
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TOTAL 39 1 0 0 
  Fonte: Moreira, 2012 

 

Os seis itens desse bloco foram validados, pois todos os seis foram superiores a 80% 

somando as respostas de TA (totalmente adequado) com A (adequado). 

O item 1.1, referente se as informações/conteúdos são ou estão coerentes com as 

necessidades educacionais do público-alvo obteve 100% de aprovação; o item 1.2, referente 

se as informações/conteúdos são importantes para a qualidade do ensino do público-alvo, 

obteve 100%; o item 1.3 referente se essa TE convida e/ou instiga a mudanças de 

comportamento e atitude dos alunos (futuros profissionais), obteve 100% de aprovação; o 

item 1.4 referente se essa TE pode circular no meio científico/educacional da área de 

enfermagem, obteve 100% de aprovação; o item 1.5 referente se a TE atende aos objetivos 

dos cursos de graduação de enfermagem, obteve 100% de aprovação.  

Concluí-se que todos os itens desse bloco obtiveram nota máxima de aprovação. Os 

juízes especialistas destacaram que a criatividade e a inovação na prática pedagógica devem 

ser incentivadas, pois essas estratégias favorecem a interação entre professor e aluno e 

facilitam o processo ensino-aprendizagem. 

Bloco 2 – Este bloco refere-se à forma de apresentar as orientações. Isto inclui sua 

organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação. Este bloco 

possui nove itens, fazendo com que a pontuação máxima para validação do mesmo fosse igual 

a 72, já que os juízes especialistas são compostos por 8 profissionais, logo: 9 (itens) X 8 

(juízes) = 72 pontos.  

As respostas foram as seguintes: 56 para TA, 14 para A, 2 para PA e 0 para I. 

Portanto, conforme se infere, das 72 (100%) opções de respostas, 70 (97,2%) foram para TA e 

A. O quadro a seguir demonstra o quantitativo das respostas por cada item do bloco. 

 
 
Quadro 7 (JE): Respostas obtidas dos juízes-

especialistas segundo a estrutura e organização da 

Tecnologia Educacional. Niterói – RJ, 2012.  
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ITENS 

Escore (N= 8) 

TA A PA I 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

4 

4 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

3 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 56 14 2 0 
                         Fonte: Moreira, 2012 
 
 
Os nove itens desse bloco foram validados, pois todos obtiveram índice de aprovação 

superior a 80% somando as respostas de TA (totalmente adequado) com A (adequado). 

O item 2.1, referente se o manual educativo é apropriado para o público-alvo, obteve 

100% de aprovação; o item 2.2, referente se as mensagens estão apresentadas de maneira 

clara e objetivas, obteve 100%; o item 2.3, referente se as informações apresentadas estão 

cientificamente corretas, obteve 100% de aprovação; o item 2.4, referente se a material está 

apropriado ao nível sociocultural do público alvo, obteve 100% de aprovação; o item 2.5 

referente se há uma sequência lógica de conteúdo proposto, obteve 100% de aprovação; o 

item 2.6, referente se as informações estão bem estruturas em concordância e ortografia, 

obteve 100% de aprovação; o item 2.7, referente se o estilo da redação corresponde ao nível 

de conhecimento do público alvo, obteve 100% de aprovação; o item 2.8, referente se as 

ilustrações estão expressivas e suficientes, obteve 87,5% de aprovação, embora alguns juízes 

especialistas tenham relatado que as figuras não estavam nítidas e estavam um pouco 

confusas; o item 2.9, referente se o material (papel/impressão) está apropriado, obteve 87,5% 

de aprovação, ainda que este item também sido alvo de muitos comentários e sugestões, visto 

que o material do jogo não está apropriado por não ser dobrável e por não ser impermeável. 

Bloco 3 – Este bloco refere-se às características que avalia o grau de significação do 

objeto educacional apresentado. Este bloco possui cinco itens, fazendo com que a pontuação 



 
 

49 

máxima para validação do mesmo fosse igual a 40, já que os juízes especialistas são 

compostos por 8 profissionais, logo: 5 (itens) X 8 (juízes) = 40 pontos.  

As respostas foram as seguintes: 35 para TA, 3 para A, 1 para PA e 1 para I. Portanto, 

conforme se infere, das 40 (100%) opções de respostas, 35 (87,5%) foram para TA e A. O 

quadro a seguir demonstra o quantitativo das respostas por cada item do bloco. 

 
 
Quadro 8 (JE): Respostas obtidas dos juízes-

especialistas segundo a relevância da Tecnologia 

Educacional. Niterói – RJ, 2012.  

 

ITENS 

Escore (N= 8) 

TA A PA I 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

 

8 

7 

8 

8 

4 

 

0 

1 

0 

0 

2 

 

0 

0 

0 

0 

1 

 

0 

0 

0 

0 

1 

TOTAL 35 3 1 1 
                        Fonte: Moreira, 2012 

 
 
Os cinco itens desse bloco foram validados, pois todos obtiveram índice de aprovação 

superior a 80% somando as respostas de TA (totalmente adequado) com A (adequado). 

O item 3.1, referente se os temas retratam aspectos-chave que devem ser reforçados, 

obteve 100% de aprovação; o item 3.2, referente se o material permite a transferência e 

generalização do aprendizado a diferentes contextos (hospitalar e domiciliar), obteve 100% de 

aprovação. O termo “domiciliar” utilizado neste item do formulário, segundo um dos juízes 

especialistas, deveria ser substituído por atenção básica, já que esse é um dos campos de 

atuação do aluno de 4º período do curso de graduação em enfermagem e não o campo 

domiciliar. O item 3.3, referente se a TE propõe a construção de conhecimento, obteve 100% 

de aprovação; o item 3.4, referente se o material aborda os assuntos necessários para o saber 

do público-alvo, obteve 100% de aprovação; o item 3.5 referente se a TE está adequada para 

ser usada por qualquer profissional público-alvo, obteve 75%, sendo reprovado Após 

discussão com alguns juízes especialistas chegou-se a conclusão que esta TE não está 
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adequada para ser utilizada por qualquer profissional da aérea da saúde, sendo voltada 

especificamente para a enfermagem. 

 
 

4.2.1 ANÁLISE DOS ÍNDICES PERCENTUAIS DE CONCORDÂNCIA ENTRE OS JUÍZES 

 
 

Tabela 1 (JE) - Índices percentuais de concordância 

entre os juízes, segundo a Avaliação de conteúdo do 

instrumento. Niterói – RJ, 2012. 

Itens                                               Índice Percentual 

Objetivos 

1.1                                                             1,00 

1.2                                                             1,00 

1.3                                                             1,00 

1.4                                                             1,00 

1.5                                                             1,00 

Estrutura e apresentação 

2.1                                                             1,00 

2.2                                                             1,00 

2.3                                                             1,00 

2.4                                                             1,00 

2.5                                                             1,00 

2.6                                                             1,00 

2.7                                                             1,00 

2.8                                                             0,87 

2.9                                                             0,87 

Relevância 

3.1                                                             1,00 

3.2                                                             1,00 

3.2                                                             1,00  

3.3                                                             1,00 

3.4                                                             1,00 

3.5                                                             0,75a 
                             Obs.: a corresponde ao índice abaixo do parâmetro definido de concordância. 

               Fonte: Moreira, 2012 
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Como mostra a Tabela 1 (JE), houve uma tendência dos juízes a optarem pelas 

respostas de forma concordante. Após analisar todos os itens, verificou-se que a maioria das 

respostas ficou entre TA (130) e A (15). Diante disso, pode-se inferir que não houve indicação 

significativa de discordância, pois dos 19 itens e das quatro opções de respostas, apenas 1 

item obteve escore I. 

O item 3.5 teve um índice abaixo do parâmetro adotado, demonstrando que esta 

tecnologia educacional não está adequada para ser utilizada por qualquer profissional público-

alvo. Inicialmente, a proposta deste jogo é para o público alvo da área da enfermagem, caso 

futuramente exista o interessa em ampliar o foco para outros profissionais, entende-se a 

necessidade de se reformular esta tecnologia educacional, para que ela possa se adequar as 

demais profissões da área da saúde. 

 
 

4.3 DISCUSSÃO DOS COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES DOS DOIS GRUPOS 

 
 
4.3.1 ALCANCE DOS OBJETIVOS 

 
 

Este jogo foi elaborado com o intuito de criar um momento lúdico e de socialização no 

ensino de graduação, ao mesmo tempo em que os alunos fossem estimulados a construir o 

conhecimento e seduzidos para um tema complexo como o de administração de 

medicamentos. 

O uso de tecnologias educacionais de produto ou de processo no ensino, bem como o 

uso do lúdico e da criatividade, permite um ambiente descontraído e de interação entre os 

educandos e educadores, favorecendo que o processo ensino aprendizagem ocorra de forma 

natural, onde o conhecimento é construído por todos os participantes, sem “depósito” de 

informações. O trecho a seguir elucida esta afirmativa: 

 
 

P4: “O uso de tecnologias educacionais inovadoras motivam o ensino de 

conteúdos de forma participante e lúdica. Iniciativas como esta deverão ser 

incentivadas nesta e em outras disciplinas”. 
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Fundamentos de Enfermagem é a primeira disciplina do curso de graduação por meio 

da qual os alunos estabelecem um primeiro contato diretamente com o cuidado dos pacientes, 

bem como os procedimentos, em área hospitalar e na rede básica.  

Essa disciplina gera uma tensão pelo medo do desconhecido, ao mesmo tempo em que 

gera ansiedade e curiosidade, pois se trata do momento tão aguardado de se iniciar as 

atividades práticas.  

Valsecchi & Nogueira (2002, p. 820), explicam que a disciplina de Fundamentos de 

Enfermagem, em sua dimensão teórico-prática, proporciona a ao aluno a experiência de 

sentimentos ambivalentes, já que por um lado, ele iniciará o estágio supervisionado, aonde irá 

se sentir, pela primeira vez, inserido na profissão; e por outro lado, ele experimentará a 

angústia relatada por colegas que já cursaram a disciplina, podendo desenvolver o que poderia 

chamar de "Síndrome do 2º Ano" ou "Síndrome de Fundamentos de Enfermagem", o que 

poderá acarretar certa fragilidade e prejuízo no processo ensino-aprendizagem. 

Desta forma, “inserir o aluno em atividade prática, bem como supervisioná-lo nesse 

processo, sem dimensionar a realidade sociocultural e as relações humanas dos elementos por 

ele permeados, podem predispô-lo a graves erros, podendo colocar em risco a base da 

formação profissional”. (VALSECCHI & NOGUEIRA, 2002, p. 820). A fala abaixo justifica 

essa afirmativa.  

 
 

P5: “Belíssima iniciativa que agrega criatividade e arte no ensino de uma 

das disciplinas mais esperada, e ao mesmo tempo temida pelos alunos”.  

 
 

O jogo também permite que o aluno possa se auto-avaliar, já que possui questões 

diversas sobre os temas que estão sendo estudados dentro do conteúdo de Administração de 

Medicamentos, direcionando o aluno para o que de fato é o mais importante para ele enquanto 

futuro enfermeiro, gerente de equipes de enfermagem. Os depoimentos abaixo elucidam essa 

questão. 

 
  

P6: “O jogo é uma prática lúdica que contribui para construir um 

diagnóstico dos saberes já acumulados pelos alunos como para reforçar o 

conteúdo já trabalhado. Sua relevância é indiscutível”.  
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E5: “O jogo além de ensinar, reforça o conteúdo apresentado em 

aula, sendo utilizado também como um instrumento de reforço. Ótima a 

idéia”.  

 
 

4.3.1.2 ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO ALVO 

 
 
Esta tecnologia educacional foi desenvolvida especialmente para alunos do curso de 

graduação de enfermagem que estejam cursando ou já tenham cursado a disciplina de 

Fundamentos de Enfermagem, pois esta disciplina é a primeira a inserir o aluno no ensino 

teórico-prático, e possui como parte integrante o conteúdo de Administração de 

Medicamentos. Antes desse momento os alunos possuem pouco conhecimento técnico-

científico a cerca do assunto. 

Profissionais de enfermagem também se enquadrariam como público alvo desta TE, 

porém o jogo não se adéqua para os demais profissionais da área da saúde de modo geral. Os 

comentários a seguir evidenciam este aspecto, demonstrando que o jogo não está adequado 

para qualquer público alvo. 

 
 

E1: “O jogo está adequado para estudantes a partir do 4º período 

ou a partir do momento em que cursar a disciplina de Fundamentos”.  

E2: “Não está adequado para ser usado com qualquer estudante da 

área de enfermagem, pois, alunos do 1º período não possuem conhecimento 

sobre o assunto”.  

E3: “Para que o jogo se adéque a estudantes de outros níveis terá 

que ser conforme o grau de instrução obtido até aquele momento”.  

P4: “O uso do material está direcionado para o curso de graduação 

em Enfermagem”. 

P5: “Frente ao conteúdo abordado acredito não estar adequado 

para qualquer público alvo”. 

P1: “Está adequado para ser usado, preferencialmente, pela 

Enfermagem”. 
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4.3.2 ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
 
 

Refere-se à forma de apresentação, isto inclui sua organização geral, estrutura, 

estratégia de apresentação, coerência e formatação, características lingüísticas, compreensão e 

estilo da escrita do material educativo apresentado e grau de significação do material 

educativo apresentado.  

Parizotto (1997) 14

                                                 
14 Parizotto R. Elaboração de um guia de estilos para serviços de informação em ciência e tecnologia via Web 
[dissertação]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós graduação em 
Engenharia de Produção; 1997. 

 apud Fonseca et al (2009, p. 553), explica que as informações 

visuais e estéticas tem o objetivo de facilitar a aprendizagem, pois usam efetivamente a 

comunicação não verbal. A organização da informação tanto pode auxiliar o usuário como 

confundi-lo. Dependendo da organização da informação e da sua apresentação, até a 

funcionalidade pode ser afetada. Um layout adequado tem uma função muito maior que 

simplesmente decorativa, pois, todas as informações visuais influenciam umas nas outras e 

dependem do contexto a que estão inseridas. 

 
 
4.3.2.1 TABULEIRO DO JOGO 

 
 
Esta subcategoria aborda todos os comentários e observações levantados pelos juízes 

especialistas e público alvo referentes ao tabuleiro do jogo, incluindo as impressões, as figuras 

utilizadas, o material do tabuleiro, a forma de apresentação das cartas e o percurso dos peões 

durante o jogo no tabuleiro. 

O tabuleiro foi um dos itens com maior índice de observações e críticas do público 

alvo e com consideráveis observações dos juízes especialistas. Foram diagnosticados como 

problemas: o tamanho do tabuleiro, o material rígido em que ele foi produzido, problemas de 

impressão e visualização quanto ao percurso do jogador, como identificado nos comentários a 

seguir por ambos os grupos. 

 
 

P1: “Falta identificar o percurso no tabuleiro do jogo”.  

P6: “Para trabalhar com o número de alunos pensado para o jogo o 

tabuleiro poderia ser um pouco maior e com material impermeável”.  
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O layout do tabuleiro foi sinalizado como um fator negativo, pois alunos e professores 

relataram que o trajeto do jogo é visualmente confuso devido às cores fortes e a falta de setas 

sinalizadoras para demonstrar o início e o final do jogo. O suporte do tabuleiro também foi 

relatado como inadequado, devido ao fato de não ser dobrável, como evidenciado nos 

comentários abaixo. 

 
 

E4: “O jogo poderia sinalizar o início e o fim no tabuleiro”. “O 

tabuleiro é confuso visualmente quanto ao trajeto de início até o fim”. 

E5: “O material por ser apenas um projeto ainda não se encontra 

com o suporte adequado de material apresentado”.  

 
 

                                Figura 1 - Jogo de Administração de Medicamentos 

 
                                                                               Fonte: Moreira, 2012 

 
 

As figuras do tabuleiro, do glúteo e da seringa, foram relatadas com um fator negativo 

devido a falta de nitidez da própria imagem e de algumas partes das figuras estarem borradas. 

As figuras foram retiradas de livros antigos, que de fato apresentam-se um pouco 

ultrapassadas e até confusas. Algumas ilustrações do tabuleiro estavam borradas devido ao 

fato do tabuleiro ter pegado chuva e o material não ser o impermeável. Entende-se a 
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necessidade de modernizá-las e melhorar sua visualização para que seja de fácil 

entendimento. As observações abaixo evidenciam estes fatos. 

 
 
E6: “Alguns números estão apagados”. 

E7: “O material está borrado”. 

P5: “A figura do glúteo está meio confusa para sinalização do que 

vem a ser a parte óssea e nervo, há um traço que confunde. A figura da 

seringa poderia ser também de modelos mais novos que atendem as normas 

de biossegurança”.  

E8: “Quando se tem uma figura deve ser fácil sua visualização, ao 

olhar entender qual é a imagem, é o que está faltando, além da visualização 

dos números”. 
 
 
Outra questão interessante levantada pelo público alvo foi a do item Aplicação, que 

corresponde a uma tarefa de aplicação de uma injeção intramuscular no glúteo quando algum 

jogador cai nesta casa. No tabuleiro existe apenas uma única figura para realizar esta tarefa, 

que a figura do glúteo. Como o jogo possui duas casas com o item aplicação, quando o 

segundo aluno cai nessa casa este item fica saturado, pois não existe um local ou via de 

aplicação diferente para ele demonstrar. As falas abaixo mostram como isso foi um fator 

negativo percebido por vários alunos. 
 
 

E9: “Sugiro que seja incluído uma aplicação nos músculos deltóide 

e vasto lateral da coxa”.  

E10: “Poderia haver mais ilustrações quanto à opção de 

aplicação”. 

E11: “O item aplicação poderia ter mais tipos”.  

E12: “Poderia existir mais demonstrativos de aplicação, fazendo 

semelhante ao tabuleiro do boneco de via”.  

E13: “O jogo deveria ter mais propostas no item aplicação”.  

 
 
Tem se idéia de editar este jogo também na versão digital por meio da criação de um 

software, porém, isso demanda tempo, criação de patente e conhecimento especializado na 

área de informática. Acredita-se que, com uma versão digital, o jogo possa ser ampliado em 
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seus conteúdos e possa atingir um quantitativo muito maior de público alvo, podendo ser até 

utilizado em disciplinas de cursos à distância. Um dos juízes especialistas evidenciou este 

fator como mostrado no trecho a seguir: 

 
 

P4: “Penso que o material poderia estar veiculado de forma mais 

moderna, digital. Entendo que isso dependerá de patente”.  

 

O último comentário ainda dentro desta subcategoria foi uma sugestão dada por um 

dos juízes especialistas referente à falta de esclarecimento no manual de instruções sobre as 

valorações das penalidades de cada carta do jogo. Em determinadas cartas do jogo existem 

penalidades dadas pelo erro da questão, como por exemplo, “volte duas casas” ou “fique uma 

rodada sem jogar”, porém no manual de instruções não há uma explicação do motivo pelo 

qual determinadas perguntas possuem penalidades maiores do que outras. Isso se dá pelo fato 

do nível de cada pergunta, aquelas de níveis mais fáceis possuem penalidades maiores e 

perguntas de níveis mais difíceis possuem penalidades menores, porém faltou essa 

justificativa no manual de instruções. 

 
 
P6: “O manual de instruções poderia ter a explicação das 

valorações das penalidades de cada carta do jogo”.  

 
 
4.3.2.2 ENTENDIMENTO DO JOGO PELO PÚBLICO ALVO 

 
 
Esta subcategoria aborda as questões levantadas sobre o entendimento do público alvo 

referente às perguntas das cartas, como características lingüísticas, compreensão e estilo da 

escrita do material educativo, e sobre a dinâmica do jogo. 

O estilo das informações contidas nas perguntas do jogo, como os vocabulários e os 

níveis das perguntas é condizente com o nível de conhecimento que se espera que um aluno 

do 4º período. A fala abaixo afirmou a inadequação do estilo de informação devido ao seu 

despreparo em relação ao assunto abordado no jogo. 

 
 
E14: “O estilo da informação não correspondia ao meu nível de 

conhecimento, pois eu não havia estudado o conteúdo ainda”.  
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“Um jogo, para ser útil no processo educacional, deve promover situações 

interessantes e desafiadoras para a resolução de problemas, permitindo aos aprendizes uma 

auto-avaliação quanto aos seus desempenhos”. (MORATORI, 2003) 

As questões das cartas foram construídas atendendo a diversos temas como 

medicação, técnicas e vacinação, entretanto não possuíam níveis de dificuldade declarados, as 

cartas eram retiradas de forma aleatória. Uma aluna sugeriu que os níveis de dificuldade 

fossem declarados. É provável que, ao revelar o nível de dificuldade para o estudante, o jogo 

se torne mais competitivo e instigante.  

 
 
E13: “O jogo poderia conter questões com diferentes níveis de 

dificuldade”.  

 
 
Outra observação feita sobre esta subcategoria foi em relação ao manual de instruções. 

O jogo possui um manual de instruções contendo as regras do jogo e a explicação da 

dinâmica, porém ele foi elaborado pensando em auxiliar o entendimento do tutor que iria 

trabalhar com o jogo, no caso o professor ou monitor. Segundo a estudante o fato de não 

existir um manual para o público alvo, ou do manual de instrução existente não ser lido para 

os alunos antes de iniciar o jogo foi um fator negativo que impediu seu entendimento e 

desempenho no jogo. 

 
 

E4: “O jogo poderia ter um manual de instrução para o jogador, 

pois, eu particularmente, fui entender a dinâmica do jogo apenas na 2ª 

rodada”.  

 
 

4.3.3 MOTIVAÇÃO 

 
 

Refere-se à capacidade do material em causar algum impacto, despertar motivação 

e/ou interesse, assim como ao grau de significação do material educativo apresentado. 

 
 

4.3.3.1 GRAU DE SIGNIFICAÇÃO DO MATERIAL 
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O principal intuito esperado com a criação desse jogo foi justamente o de fazer com 

que os alunos pudessem aprender de forma divertida, sem a pressão e a cobrança que muitas 

vezes as aulas teóricas com conteúdos complexos trazem para os alunos. Esperava-se que 

através do jogo os alunos pudessem se sentir estimulados a querer aprender mais e a estudar 

mais. Moratori (2003, p. 01) explica que “o jogo educativo deve proporcionar um ambiente 

crítico, fazendo com que o aluno se sensibilize para a construção de seu conhecimento com 

oportunidades prazerosas para o desenvolvimento de suas cognições”. 

O mesmo autor ainda afirma que ao se optar por uma atividade lúdica o educador deve ter 

objetivos bem definidos. Esta atividade pode ser realizada também como forma de conhecer o 

grupo com o qual se trabalha ou pode ser utilizada para estimular o desenvolvimento de 

determinada área ou promover aprendizagens específicas. (MORATORI, 2003, p. 09) 

As falas abaixo mostram o grau de significância do jogo para o público alvo e opinião 

de um juiz especialista. 

  
 

E9: “Esse momento foi muito produtivo, o material apresentado foi 

muito coerente e a dinâmica auxilia grandemente no nosso aprendizado”.  

E3: “Esse jogo faz com que busquemos mais informações através da 

internet e livros, sem perceber estamos aprendendo de forma divertida”. 

E15: “O jogo é interessante, pois aprendemos de forma divertida”. 

E16: “O jogo serviu de grande ajuda para o melhor entendimento 

de administração de medicamentos, vias, vacinas, etc., além de ser 

interativo e fácil de entender e jogar”.  

P6: “O jogo é muito interessante e merece ser testado com um 

maior quantitativo de sujeitos e em seguida ser patenteado pelas autoras”.   
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               Figura 2 e 3 - Fotos de um dos encontros com os estudantes 

 
 

 
 
 
O jogo possui em sua maioria perguntas fechadas, com alternativas ou questões de 

verdadeiro ou falso. Poucas questões são abertas, discursivas, e não há nenhuma pergunta que 

apresente situações específicas como estudos de casos. Este comentário merece destaque, pois 

o aluno sugeriu um aprofundamento da matéria dada em sala, com situações-problemas, 

desafiadoras e curiosas, como evidenciamos a seguir:  

 
 

E8: “O jogo não instiga mudanças, pois as perguntas são sobre a 

matéria, poderia ser casos do dia-a-dia, como identificar erros e como é o 
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certo. Não propõem novos conhecimentos porque são perguntas da matéria, 

sugiro curiosidades ou relatos de campo e depois uma pergunta”.  
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A disciplina de Fundamentos de Enfermagem possui uma carga horária de 320 horas 

no atual currículo do curso de graduação em enfermagem, sendo na EEAAC-UFF divididas 

em 160 horas para Fundamentos de Enfermagem I e mais 160 horas para Fundamentos de 

Enfermagem II. Como podemos observar esta disciplina possui uma carga horária extensa, 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

Ao finalizar este estudo podemos afirmar que os objetivos foram alcançados, uma vez 

que foi analisada a repercussão do jogo sobre Administração de Medicamentos como 

tecnologia educativa, junto a discentes e docentes da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense; assim como se verificou que essa 

tecnologia pedagógica é um instrumento estatisticamente válido segundo juízes e público-

alvo. 

Para concluir este estudo, ressalta-se a necessidade do professor se perceber como um 

facilitador da aprendizagem, possibilitando ao aluno construir o seu próprio conhecimento, 

mostrando-lhe os caminhos e permitindo que ele os escolha com criatividade. Proporcionando 

assim, uma educação dialógica e emancipadora, não sendo o dono da verdade absoluta que 

limita o aluno, sem ajudá-lo a gerar novas ideias, desenvolver um pensamento crítico e 

reflexivo e sem se revelar como um ser inspirador, que motiva os alunos a quererem ampliar 

seus conhecimentos para além da simples informação. 

Sabe-se que é uma realidade a desmotivação de alunos durante uma aula inteiramente 

expositiva. O cansaço, sono, desinteresse pelo tema, as constantes saídas de sala de aula, 

levam às distrações como conversas, revistas, e utilizações de celulares e outros aparelhos 

eletrônicos que acabam por atrair a atenção do aluno revelando a sua insatisfação. Desta 

forma acredita-se que, ao se inserir tecnologias educacionais diversas, digitais ou não, possa 

se conseguir conquistar a atenção dos alunos, principalmente quando utilizadas abordando 

temas não atraentes e/ou muito complexos. 
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além de abordar conteúdos complexos e importantes, que servirão de embasamento para as 

demais disciplinas subseqüentes.  

Esta disciplina é uma das mais aguardadas e temidas pelos alunos, pois através dela os 

alunos têm o primeiro contato com os campos práticos, começam a freqüentar hospitais e 

unidades de atenção básica e passam a conviver com os pacientes e os demais profissionais da 

equipe de saúde.  

Em sua ementa existem muitos conteúdos considerados técnicos, tais como reparo de 

feridas, verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, cateterismo vesical, inserção de sondas 

nasogástricas e administração de medicamentos. Porém, por se tratar de um curso de 

graduação, que se propõe formar enfermeiros generalistas, humanistas, críticos e reflexivos, 

esses conteúdos devem ter um aprofundamento para além das questões técnicas, 

principalmente o conteúdo de Administração de Medicamentos. 

Esse conteúdo representa uma das maiores responsabilidades do enfermeiro e da 

equipe de enfermagem. Erros na administração de medicamentos estão constantemente em 

foco na mídia e representam um número elevado de morbidade e mortalidade na população, 

que poderiam ser muitas vezes evitados.  

Os erros de medicação devido à falta de atenção, conhecimento e por conta de 

prescrições com letras ilegíveis e sobrecarga de trabalho, colocam em risco a segurança do 

paciente, do profissional e acabam por gerar um alto custo para as instituições de saúde. 

Sendo assim, entende-se a importância de se focar em métodos dinâmicos de ensino 

para essas disciplinas tão vitais que influenciam diretamente no profissional que está se 

formando, para que esses futuros enfermeiros possam absorver ao máximo a proposta de 

ensino e possam principalmente entender a importância e a responsabilidade da construção 

desse conhecimento o mais cedo possível, para que ele seja aprofundado e se solidifique. 

Pôde-se observar com o uso do jogo em sala de aula que os estudantes e professores se 

interessam muito por outras ideias e propostas não convencionais. Ficou nítida a aproximação 

que o jogo proporciona entre os alunos que muitas vezes nem eram amigos e mal trocavam 

palavras. A competição se instalava entre os grupos e contagiava alunos, professores e 

monitores.  

Para os grupos de estudantes, não bastava responder as questões do jogo de forma 

correta, era preciso vencer os outros grupos, tirar o maior número nos dados, ver o outro 

grupo errar as questões que eles sabiam. Assim, todos se divertiam, riam, cochichavam uns 

com os outros sobre as perguntas que caíam para os outros grupos, gritavam e comemoravam 

quando acertavam, contavam no tabuleiro quantas casas cada grupo faltava para vencer, 
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comentavam com os outros onde ouviram e aprenderam sobre cada pergunta tirada e 

contavam casos interessantes que eles lembravam relativos a algumas perguntas. 

Foi possível perceber certa resistência de alguns alunos um pouco mais velhos 

inicialmente, porém por fim, eles acabaram sendo contagiados pela empolgação da turma e a 

competição, e a “vergonha” ou a “timidez” acabou ficando de lado. 

Observou-se também certa dificuldade de alguns alunos em responder o instrumento 

de validação. Concluiu-se que o instrumento não era totalmente adequado ao público alvo e 

que também deveria ter sido construído junto com os alunos e validado. 

As críticas realizadas pelos sujeitos, tais como produzir o jogo em material 

impermeável; melhorar o layout do tabuleiro para que ele fique mais claro visualmente quanto 

ao percurso de início e fim; incluir novas propostas no item Aplicação; modificar a figura da 

seringa e do glúteo para uma mais moderna e nítida; revelar os níveis de dificuldade de cada 

pergunta nas cartas do jogo; inserir situações problemas e curiosidades nas perguntas das 

cartas; e acrescentar no manual de instruções as valorações das penalidades de cada carta do 

jogo, certamente serão acatadas no sentido de aprimorar a TE. 

 Pretende-se ainda transformar este jogo em uma versão digital, entretanto, ressalta-se 

que o uso de aplicativos dificulta o convívio e a aproximação que o jogo, em versão de 

tabuleiro proporciona, agradando a adultos e jovens. Nada impede que ambas as versões 

coexistam tranquilamente. 

Ressalta-se a importância da geração de ideias, da criatividade e da construção de 

outras tecnologias educacionais e principalmente da necessidade de sua validação, pois sem 

isso fica difícil mensurar estatisticamente se o objetivo proposto foi alcançado. 

A esta altura do estudo nada parece mais apropriado do que concluir o trabalho com o 

seguinte pensamento freireano: 

“O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar seu discurso, ás vezes 

necessário, ao aluno, em uma fala com ele.” (FREIRE, p.128) 
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1.1 Atende aos seus objetivos em relação ao conteúdo administração 
de medicamentos 

7. APÊNDICE 

 
 

7.1 QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO (PÚBLICO-ALVO) 
 
 
Data __/__/__                                                                                                 

Nome da Tecnologia Educacional / Objeto Educacional: Administração de Medicamentos: 

Uma abordagem Lúdica 
Parte 1 - Identificação 
Pseudônimo:_______________________________________________________ 

Idade ________ 

Parte II- Instruções 
Analise o objeto educacional marcando um X em um dos números que estão na frente de 
cada afirmação. Dê a sua opinião de acordo com a abreviação que melhor represente o 
grau em cada critério abaixo: 
 
Valoração: 
1-Totalmente adequado                                                 2-Adequado 
3-Parcialmente adequado                                              4-Inadequado 
Para as opções 3 e 4, descreva o motivo pelo qual considerou esse item no espaço 
destinado após o item. Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a sua 
opinião. Por favor, responda a todos os itens. 
 
1-OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a 
utilização deste objeto educacional. 
 

1 2 3 4 

1.2 Ajuda durante o desenvolvimentos do Ensino Teórico Prático 1 2 3 4 
1.3 Está adequado para ser usado com qualquer estudante da área de 
enfermagem 

1 2 3 4 

   
 
 
2- ORGANIZAÇÃO – Refere-se à forma de apresentação. Isto inclui sua organização geral, 
estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação. 
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2.1 O visual do material é atraente  1 2 3 4 
2.2 O conteúdo está adequado 1 2 3 4 
2.3 Os temas estão bem encadeados  1 2 3 4 
2.4 O material (papel/impressão) está apropriado 1 2 3 4 
2.5 O tempo de duração está adequado 1 2 3 4 
2.6 Os temas retratam aspectos importantes 1 2 3 4 
 
 
 
3- ESTILO DA INFORMAÇÃO – Refere-se a características lingüísticas, compreensão e 
estilo da escrita do material educativo apresentado. 
 
3.1 A informação está adequada 1 2 3 4 
3.2 A comunicação é amigável 1 2 3 4 
3.3 O vocabulário é acessível 1 2 3 4 
3.4 A associação do tema ao contexto está correspondente 1 2 3 4 
3.5 O texto está claro 1 2 3 4 
3.6 O estilo da informação corresponde ao seu nível de conhecimento 1 2 3 4 
 
 
 
4- APARÊNCIA- Refere-se às características que avaliam o grau de significação do material 
educativo apresentado 
 
4.1 A proposta parece organizada 1 2 3 4 
4.2 As ilustrações estão expressivas e suficientes 1 2 3 4 
 
 
 
5- MOTIVAÇÃO - Refere-se à capacidade do material em causar algum impacto, motivação 
e/ou interesse, assim como ao grau de significação do material educativo apresentado. 
 
5.1 O material é apropriado para você como aluno 1 2 3 4 
5.2 Os conteúdos se apresentam de forma lógica 1 2 3 4 
5.3 A interação é favorecida 1 2 3 4 
5.4 O objeto educacional aborda os assuntos necessários para o 
dia-a-dia do futuro enfermeiro 

1 2 3 4 

5.5 Convida/instiga a mudanças de comportamento e atitude 1 2 3 4 
5.6 Propõe novos conhecimentos para você  1 2 3 4 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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7.2 QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO (JUÍZES-ESPECIALISTAS) 
 
 
Data: ___/___/___                                                                                              

Nome da Tecnologia Educativa / Objeto Educacional: Administração de Medicamentos: Uma 

abordagem Lúdica 
Parte 1- IDENTIFICAÇÃO DOS JUÍZES E ESPECIALISTAS 
Código/Pseudônimo:____________________________ Idade____ Sexo: (  )M  (   )F 

Área de formação________________________ Tempo de formação________ 

Função/cargo na instituição_______________________________________________ 

Tempo de trabalho:_______________________________________________ 

Titulação  Especialização (  )         Mestrado(  )      Doutorado(  )       Pós Doutorado(   ) 

Especificar a área:________________________________________________ 

PARTE II- INSTRUÇÕES 
Analise o objeto educacional marcando um X em um dos números que estão na frente de 
cada afirmação. Dê a sua opinião de acordo com a abreviação que melhor represente o 
grau em cada critério abaixo: 
 
Valoração 
1-Totalmente adequado                                                 2-Adequado 
3-Parcialmente adequado                                              4-Inadequado 
 
Para as opções 3 e 4, descreva o motivo pelo qual considerou esse item no espaço 
destinado após o item. Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a sua 
opinião. Por favor, responda a todos os itens. 
 

1- OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a 
utilização do Objeto Educacional 

1.1 As informações/conteúdos são ou estão coerentes com as 
necessidades educacionais do público-alvo  

1 2 3 4 

1.2 As informações/conteúdos são importantes para a qualidade do 
ensino com o público-alvo  

1 2 3 4 

1.3 Convida e/ou instiga a mudanças de comportamento e atitude 
dos alunos (futuros profissionais) 

1 2 3 4 

1.4 Pode circular no meio científico/educacional da área de 
enfermagem 

1 2 3 4 

1.5 Atende aos objetivos dos cursos de graduação de enfermagem 1 2 3 4 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
2- ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO – Refere-se à forma de apresentar as orientações. 
Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e 
formatação. 
2.1 O manual educativo é apropriado para o público-alvo  1 2 3 4 
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2.2 As mensagens estão apresentadas de maneira clara e 
objetivas 

1 2 3 4 

2.3 As informações apresentadas estão cientificamente corretas 1 2 3 4 
2.4 O material está apropriado ao nível sócio-cultural do público 
alvo 

1 2 3 4 

2.5 Há uma seqüência lógica de conteúdo proposto 1 2 3 4 
2.6 As informações estão bem estruturas em concordância e 
ortografia 

1 2 3 4 

2.7 O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento do 
publico alvo 

1 2 3 4 

2.8 As ilustrações estão expressivas e suficientes 1 2 3 4 
2.9 O material (papel/impressão) está apropriado 1 2 3 4 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3 – RELEVÂNCIA –Refere-se às características que avalia o grau de significação do objeto 
educacional apresentado. 
 
3.1 Os temas retratam aspectos-chave que devem ser reforçados 1 2 3 4 
3.2 O material permite a transferência e generalização do aprendizado 
a diferentes contextos (hospitalar e domiciliar) 

1 2 3 4 

3.3 Propõe a construção de conhecimento  1 2 3 4 
3.4 O material aborda os assuntos necessários para o saber do 
público-alvo  

1 2 3 4 

3.5 Está adequado para ser usado por qualquer profissional público-
alvo  

1 2 3 4 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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7.3 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

Dados de identificação 

Título do projeto - Validação de Tecnologia Educacional sobre Administração de 

Medicamentos: criatividade e arte no ensino de Enfermagem 

Pesquisador responsável: Profª Drª Vera Maria Sabóia 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 7530-4603 

 
Nome do voluntário:_____________________________________________________ 
Idade:_____anos              RG:____________________________ 
 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa : “Validação de 

Tecnologia Educacional sobre Administração de Medicamentos: criatividade e arte no ensino 

de Enfermagem”, de responsabilidade do pesquisador Profª Drª Vera Maria Sabóia. O objetivo da 

pesquisa é 1) Verificar se a tecnologia educacional do Jogo sobre Administração de 

Medicamentos é válida segundo juízes e público-alvo; 2) Analisar a repercussão junto aos 

discentes e docentes do uso de um jogo no ensino de administração de medicamentos. 
Apresenta como justificativa a contribuição no desenvolvimento de tecnologias de ensino em 

enfermagem, enfocando a administração de medicamentos. Será aplicado um instrumento de validação 

para medir a eficácia do uso de outras tecnologias de ensino. Caso necessite, poderão ser marcados 

encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca da pesquisa. Os resultados da 

pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. A retirada do consentimento e 

permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. 

Será mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas á privacidade do participante 

da pesquisa. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal 

do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu,______________________________________________, RG nº_______________, 

Declaro ter sido informado e concordo com minha participação, como voluntário, no projeto 

de pesquisa acima descrito. 

     Niterói,____ de _____________ de _________. 
 
 
___________________________________               ____________________________ 
                        (entrevistado)                                                           (responsável por obter o consentimento) 
 
___________________________________              ____________________________ 
                          (testemunha)                                                                               (testemunha) 
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7.4 CARTA CONVITE 
 
 

 
Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Graduação em Enfermagem 

 

 

CARTA CONVITE 

 

Niterói, Rio de Janeiro. 

 

Prezado professor, 

 

Eu, Amanda Portugal de Andrade Moreira, orientada pela Prof.ª Dra. Vera Maria 

Sabóia, venho por meio desta, convidá-lo a ser um dos juízes na validação do Jogo de 

administração de medicamentos que estou validando em meu Trabalho de Conclusão de 

Curso da Graduação.  

A pesquisa consiste na validação de um jogo sobre administração de medicamentos 

enquanto tecnologia educacional para ser utilizado no ensino de graduação de enfermagem, 

mais especificamente na disciplina de Fundamentos de Enfermagem I, desenvolvido como 

projeto de monitoria no ano de 2010.  

Os senhores foram selecionados por fazerem parte da disciplina de Fundamentos de 

Enfermagem I ou II, ou por serem da área de Educação e farão parte da pesquisa, ao 

responderem um formulário de validação de tecnologia educacional enquanto "Juízes 

Especialistas”, caso aceitem participar. 

Esta pesquisa já foi enviada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HUAP.  
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