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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivos compreender como estratégias e/ou 

ferramentas de domínio da geração y pode contribuir para o interesse dos 

discentes pelo campo da saúde mental e verificar como a adoção da gamificação 

pode despertar o interesse dos discentes pelo campo da saúde mental. Para tal 

foi desenvolvido um estudo descritivo de abordagem qualitativa, com discentes 

de enfermagem de universidades públicas e privadas em âmbito nacional, desde 

que estes tenham cursado alguma disciplina relacionada a saúde mental e não 

tenha cursado a disciplina de estágio supervisionado em saúde mental em um 

CAPS. Foi possível compreender o potencial da gamificação em despertar o 

interesse dos discentes pelo campo da saúde mental e o demais campos,  a 

geração predominante no ensino superior atualmente é a geração y ou millenials, 

estes imersos no mundo da tecnologia. É possível verificar os efeitos benéficos 

do uso de técnicas de gamificação como o Role Playing Game digital a fim de 

despertar o interesse por conteúdos tidos como difíceis ou monótonos quando 

apresentados em suas formas convencionais, contribuindo para formação do 

pensamento crítico, além do potencial de inclusão de pessoas além do campo 

da academia uma vez que a disponibilização da ferramenta criada em 

plataformas como google play amplia o acesso.  

 

Palavras-chave: Estudantes, Jogos de Vídeo, Aprendizagem, Enfermagem, 

Saúde Mental.  



 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to understand how strategies and/or tools of generation 

y domain can contribute to the interest of students in the field of mental health 

and verify how the adoption of gamification can arouse the interest of students in 

the field of mental health. For this, a descriptive study was developed with nursing 

students from public and private universities at the national level, provided that 

they have taken some discipline related to mental health and have not attended 

the discipline of supervised internship in mental health in a CAPS. It was possible 

to understand the potential of gamification in arousing the interest of students in 

the field of mental health and other fields, the predominant generation in higher 

education today is the generation y or millennials, these immersed in the world of 

technology. It is possible to verify the beneficial effects of the use of gamification 

techniques such as the digital Role-Playing Game in order to arouse interest in 

content considered difficult or monotonous when presented in its conventional 

forms, contributing to the formation of critical thinking, in addition to the potential 

for inclusion of people beyond the field of academia since the availability of the 

tool created on platforms such as google play expands access. 

 

Keyword: Students, Video Games, Learning, nurse, Mental Health 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino na saúde ainda é marcado pelo modelo tradicional de formação, 

ou seja, fragmentado, pautado em disciplinas, centralidade no docente e 

predominantemente hospitalocêntrico. Mesmo transcorrido mais de 100 anos da 

publicação do relatório Flexner (1910) a proposta de um ensino pautado em 

evidências científicas, na aquisição de habilidades técnicas, em experimentos e 

na racionalidade médica, ainda está presente nos currículos dos cursos de 

graduação em saúde no Brasil. (FUJITA; CARMONA; SHIMO, 2016). 

Com o advento da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), cujos 

princípios e diretrizes apontavam para a atenção integral, o acolhimento, a 

criação de vínculos se faziam necessário a formação de outro tipo de profissional 

que pudesse trabalhar nessa lógica de atenção. Para tanto, a necessidade de 

formar profissionais críticos-reflexivos, que adotassem práticas de cuidado 

baseadas nas tecnologias leves, que adotassem uma atitude mais ativa no 

cuidado ao usuário e que tivesse como campo privilegiado de atuação o território. 

(SILVA; SENNA; TEIXEIRA, 2020). 

 Sendo assim, é preciso reconhecer os limites do modelo tradicional de 

ensino até então adotado pelos cursos da saúde para formar profissionais no e 

para o SUS. A partir deste entendimento o Ministério da Saúde (MS) juntamente 

com o Ministério da Educação (MEC) começaram a somar esforços no sentido 

de formularem propostas de mudanças, implantação de programas e políticas 

públicas com o intuito de promoverem uma formação mais condizente com os 

princípios do SUS. 

 Dentre essas propostas está a formulação da Diretriz Curricular Nacional 

do Curso (DCN) do Curso de Graduação em Enfermagem, publicada em 2001 

que aponta características cruciais a serem construídas durante a graduação a 

fim de formar o futuro profissional para atuar em diferentes e complexos 

cenários, além de considerar a dimensão subjetiva do cuidado. 

 Outra ferramenta é a adoção de metodologias ativas, as quais conferem 

centralidade aos discentes, considerando-os sujeitos de sua aprendizagem, 

sendo estes, apoiados por mediadores do processo ensino-aprendizagem, os 

professores. Esta prevê a participação ativa dos alunos e considera seus 

saberes e cultura. Diferente da pedagogia tradicional, a metodologia ativa foca 
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na autonomia do aluno, considerando seus saberes, cultura e seu cotidiano. O 

docente é um sujeito que assessora o processo de aprendizagem, ofertando 

novas ferramentas, estimulando a construção do saber por meio da articulação 

teórico-prática que culminam no aprimoramento da visão crítica do aluno (SILVA 

et al, 2017). 

 As técnicas de metodologias ativas são diversas, e são adotadas de 

acordo com os objetivos, cenários, sujeitos do processo etc. Dentre as mais 

conhecidas estão a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), Sala de Aula 

Invertida, Estudo de Casos e o Role-Playing Game (RPG) que atualmente tem-

se destacado, e por isso se constitui objeto de investigação deste estudo. 

 A geração de nascidos após 1980 e antes de 2000, conhecida como 

millenials ou geração y estão conectados aos meios de tecnologia desde o seu 

nascimento, que se caracterizam por serem jovens inovadores, proativos, e que 

desenvolvem multitarefas. Ao mesmo tempo inquietos e impacientes e que 

vislumbram imediatismo na resolução de quaisquer atividades ou problemas pois 

acreditam que as informações estão a um clique de distância. Considerando que 

estes em sua grande maioria estão vinculados à formação universitária, torna-

se premente a adoção dessas metodologias para melhor desenvolver o processo 

ensino-aprendizagem junto aos alunos. (BRITO; OBREGON; LOPES, 2016; 

SILVA; SANT’ANNA, 2017) 

A utilização dos games como recurso pedagógico favorece um processo 

de aprendizagem permeado pelo desafio, prazer, resolução de problemas e isso 

motiva, principalmente em virtude da aparência, mecânica e dinâmica de jogos 

eletrônicos, os discentes a buscarem mais conhecimentos sobre uma temática 

tida antes como pouco atrativa. (FIGUEIREDO; PAZ; JUNQUEIRA, 2015) 

Minha motivação em estudar essa temática se deu em virtude da minha 

proximidade com o mundo tecnológico e de construir um dispositivo que 

contribuísse para a formação. Durante uma disciplina no início da graduação, 

desenvolvi junto com um grupo de amigos um Role-Playing Game (RPG) digital 

ou Role-Playing Game Eletrônico como muitos conhecem, como instrumento 

para ensinar conteúdos sobre a saúde para a nossa geração. Já no oitavo 

período da faculdade, atuando como monitora da disciplina de saúde mental e 

percebendo a falta de interesse dos discentes sobre a temática, seja devido ao 

estigma em relação ao louco ou a loucura, pelo medo, pelo preconceito ainda 
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presente na sociedade, por não vislumbrarem atuarem no campo da saúde 

mental etc, e diante da demanda de construir um projeto educacional como 

monitora pensei em algo que pudesse unir de duas paixões minhas, a tecnologia 

e a saúde mental. 

Diante da necessidade de despertar a atenção e trabalhar melhor os 

conteúdos junto aos discentes nos cursos de graduação em saúde com à 

geração y no processo de aprendizagem, este estudo traz como problema de 

pesquisa a baixa eficácia do ensino tradicional junto a essa geração. 

Partindo dessa problemática, levanta-se a seguinte questão norteadora: 

A adoção da gamificação como ferramenta de ensino motiva mais os alunos que 

os métodos tradicionais de formação? 

Desta forma o objeto do estudo é a gamificação como ferramenta 

favorecedora no aprendizado acadêmico da geração y. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

 

Compreender como estratégias/ ferramentas de domínio da geração y 

pode contribuir para o interesse dos discentes pelo campo da saúde mental. 

 

1.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Verificar como a adoção da gamificação pode despertar o interesse dos 

discentes pelo campo da saúde mental. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A formação para atenção em saúde mental nas IES necessita avançar, os 

desafios do ensino nesta área são amplos e a atenção em saúde mental 

necessita de futuros profissionais qualificados a ofertar cuidados condizentes 

com os princípios da reforma psiquiátrica, da atenção psicossocial e 

consequentemente do SUS. 
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A geração y ou millennials são considerados “nativos digitais” pela 

constante conexão, nasceram e cresceram em um mundo onde a tecnologia se 

instalou no âmbito pessoal e profissional por meio dos celulares e computadores 

pessoais tiveram acesso ao mundo virtual e-mails, redes sociais, plataformas de 

streaming musicais e vídeo sem sair do próprio quarto (PEREIRA; BARBOSA; 

MUCI, 2016; SILVA; SANT’ANNA, 2017).  

Soares et al (2015) apontam a necessidade da ressignificação das 

estratégias de ensino para a formação de enfermeiros desta nova geração. Após 

a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação 

em enfermagem, o predomínio de estratégias pedagógicas tradicionais ainda é 

muito alto com exposição dos conteúdos pelos professores e a memorização por 

parte dos alunos, dificultando a construção do conhecimento crítico- reflexivo 

necessário para a junção do conhecimento teórico a prática profissional. 

Cani et al (2017) apontam a gamificação como fenômeno cultural sendo 

investigado pela computação, psicologia, comunicação e educação. Esta 

estratégia mobiliza os alunos através de desafios, tornando o aprender 

prazeroso em atividades que antes eram tomadas como tediosas e 

desagradáveis.  Um exemplo é a plataforma Geekie Game, credenciada pelo 

Ministério da Educação, que conta com desafios voltados ao preparo dos alunos 

de nível médio para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 FORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

Para Almeida et al (2016), no Brasil os profissionais de saúde são 

formados com foco na utilização de técnicas, e apresentam dificuldade em 

compreender a subjetividade e diversidade cultural dos usuários, no trabalho 

interprofissional, e na adoção no cotidiano dos princípios do SUS. Tal 

constatação impulsionou nas IES o debate sobre seus currículos e 

consequentemente seus modos de ensinar. 

Com o intuito de suprir estas lacunas a Lei nº10.172 de 9 de janeiro de 

2001 implantou o Plano Nacional de Educação e a partir desta, as Diretrizes 

Curriculares foram implantadas em âmbito nacional. Estas devem considerar o 

perfil do formando, egresso e profissional; competências, habilidades e atitudes; 

conteúdos curriculares; organização do curso; estágios e atividades 

complementares; acompanhamento e avaliação (BRASIL, 2001; SOARES 

2013). 

Costa et al (2018) resgatam os momentos de construção das DCNs e seus 

movimentos políticos, culturais e educacionais. O movimento educacional Escola 

novista do século XX apontava para a necessidade de uma formação integral. 

Caminhando alguns anos, o manifesto de 1959 culminou na elaboração da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1961. Já em 1988 a 

Constituição Federal fomentou a revisão da LDB, o que se deu em 1996 e esta 

valorizava a importância da cidadania na educação e a flexibilização curricular. 

Em 2001, como citado acima, foi aprovado o Plano Nacional de Educação, por 

meio da Lei nº 10.172, estabelecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

O MEC e o MS juntos instituíram as DCNs para os 14 cursos de nível 

superior da saúde, objetivando uma formação de qualidade para profissionais 

para atuarem no SUS (ibid). 

A criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES) em 2003 é considerada como marco para políticas de saúde voltadas 

para a formação dos profissionais, pois possibilitou institucionalização de 

políticas voltadas para educação, estabelecimento de iniciativas quanto a 

reorientação da formação técnica de graduação, pós graduação e processo de 
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educação permanente para os profissionais, com ênfase na abordagem integral, 

valorização da Atenção Básica (AB) e integração da IES, serviços de saúde e 

comunidade, fortalecendo o SUS. (BRASIL, 2018) 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) de 

2004 fomenta a condução regional e participação interinstitucional da formação 

em saúde, além de estabelecer critérios para orçamentos de projetos 

educacionais (BRASIL, 2018; SILVA; SCHERER, 2020). 

Um profissional de saúde necessita de certas especificidades adquiridas 

principalmente durante sua graduação como ser capaz de articular diferentes 

saberes provenientes de bases cientificas, tecnológicas e instrumentais e 

articularem as vivências pessoais com os conhecimentos obtidos na academia 

(CARVALHO; TEODORO, 2019). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 

enfermagem (2001), ressaltam que o curso deverá ter um projeto pedagógico 

construído coletivamente, centrado no aluno e que adote as metodologias ativas 

de aprendizagem para o ensino. 

Lovatos et al (2018), lista algumas técnicas de metodologias ativas 

capazes de motivar os alunos no processo de aprendizagem como 

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), Problematização, Aprendizagem 

Baseada em Projetos, Aprendizagem Baseada em Times, Instrução por Pares, 

Sala de Aula Invertida, Jigsaw, Divisão dos Alunos em Equipes para o Sucesso, 

Torneio de Jogos em Equipe. 

Paiva et al (2016) listam as mesmas técnicas e mais algumas como 

seminário, dinâmicas lúdico-pedagógicas, mesas-redonda, plenárias, 

gamificação, teoria da problematização como Arco de Charles e Maguerez entre 

outras. 

O uso de materiais pedagógicos lúdicos, são poderosas ferramentas de 

metodologias ativas pois são capazes de despertar atenção para uma 

determinada temática de maneira distinta da tradicional, geralmente adotada 

pela maioria dos professores em sala de aula. Os jogos educativos, são um 

recurso capaz de contribuir tanto para o desenvolvimento da educação como 

para a construção de novos conhecimentos. (SILVA et al, 2017) 
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2.2 OS GAMES NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

Existem registros de jogos desde a pré-história, logo não se conhece em 

que momento eles surgiram, o jogo de tabuleiro mais antigo é o jogo Senet de 

3500 aC, mas os jogos eletrônicos podemos dizer que surgiram por volta de 1950 

em consequência de teste de Inteligência Artificial (IA). O primeiro para 

entretenimento foi o Tennis for Two em 1958, já nos anos 70 chegam os consoles 

popularizando os jogos eletrônicos a partir daí (CARVALHO, 2018). 

Segundo Cunha et al (2013), a palavra jogo (do inglês game) significa uma 

ação caracterizada por regras, munida de competição a fim de se obter 

determinado resultado específico. Ainda ressaltam que não devemos confundir 

o termo jogar com brincar (do inglês play) que descreve o lúdico de forma livre, 

improvisada e que não segue regras pré-determinadas. 

Os jogos ao serem aplicados em sala de aula podem ser usados para 

aprimorar determinada habilidade, maximizar o aprendizado, acarretar mudança 

de comportamento, promover sociabilização, engajamento, desafios a serem 

superados juntos ou por si só (BORGES et al, 2013). 

Para a educação, os jogos passam a ser utilizados por meio da técnica de 

gamificação, os quais utilizam instrumentos como design de jogos para explicar 

contextos fora da realidade, com o objetivo de aumentar a atividade e assegurar 

a atenção do aluno. Os elementos possuem características idênticos ao dos 

demais jogos como objetivo, regras claras, entrega de resultados rápido, 

recompensas, narrativa contínua, competição, cooperação entre outros 

elementos construtivos (SILVA; SALES; CASTRO, 2019). 

Diferentes tipos jogos podem contribuir no cenário acadêmico para 

alcançar resultados distintos como os jogos de ação que podem auxiliar no 

desenvolvimento psicomotor de crianças; jogos de aventura podem ser 

importantes ferramentas a apresentar aos alunos simulações impossíveis ou 

difíceis de se replicar em sala de aula como desastres naturais ou apresentar 

uma grande extensão territorial; Jogos de lógica para o desenvolvimento mental; 

Jogos estratégicos onde focam nos conhecimentos pré-adquiridos do jogador e 

suas habilidades em aplicá-las; jogo da memória potente instrumento para 

assimilação de conteúdo sem a necessidade de decorar; Role-Playing Game 

potencializador da cooperação e criatividade pois o jogador controla o 
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personagem e ambiente e qual será a ordem de acontecimentos (FERNANDES, 

2010). 

O Role-Playing Game é um jogo de interpretação de papeis, desenvolvido 

como uma atividade cooperativa em que um grupo de jogadores, guiado por um 

mestre, coordenador e narrador do jogo, cria uma história coletivamente, sob a 

forma oral, escrita ou animada (SOARES et al, 2015). 

O RPG, ou jogo de interpretações de personagens, apesar de muitas 

vezes ser relacionado aos jogos digitais, teve o seu início como jogo analógico 

em que os jogadores, junto a uma narrativa colaborativa, apropriam-se de 

personagens criados pelos mesmos. O primeiro jogo considerado como RPG é 

o Dungeon and Dragons, escrito Gary Gygax e Dave Arneson e publicado pela 

Wizards of the Coast em 1974. Desde os anos 90 esses jogos são populares 

entre jogadores brasileiros. Em 1991 foi criado o primeiro jogo de RPG brasileiro. 

Além de serem categorizados como entretenimento os RPGs também estão 

associados por estimular o raciocínio lógico, a imaginação, a solução de 

problemas e a leitura, assim como encorajar as relações amigáveis entre 

jogadores. (FILHO; ALBUQUERQUE, 2018) 

A utilização do RPG constitui na aplicação em uma técnica da metodologia 

ativa em sala de aula. Esse método é entendido como inovador e instigante, 

visando colocar o aluno como protagonista de sua formação, inserindo a 

participação ativa do discente como forma de construção do seu conhecimento, 

ajudando também na avaliação e resolução dos problemas (HERMIDA; 

BARBOSA; HEIDEMANN, 2015). 

O RPG pode apresentar uma capacidade de enriquecer a compreensão 

dos cenários de atuação profissional que o acadêmico irá vivenciar por meio da 

vivência metafórica de situações-problema, favorecendo a autonomia e ao 

pensamento crítico-reflexivo diante de sua formação e atuação profissional 

(SOARES et al, 2015). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

Trata.se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa. Para tanto, 

pretende-se uma aproximação com o objeto do estudo, partindo das impressões 

e realidades dos participantes. (MINAYO, 2012).  

O cálculo para o tamanho da amostra foi realizado de maneira 

conservadora, com margem de erro de 5%, nível de confiança de 95% e foi 

utilizado o tamanho da população de 249.527, presente nos dados do Censo de 

Educação Superior com o Curso de Enfermagem.  

Considerando a população alvo, população de pesquisa, método de 

seleção de amostragem aleatória simples sem reposição. 

Foi realizado o cálculo onde: 

N= 249527; 

Margem de erro de 0,05; 

Nível de confiança de 0,95; 

Após o cálculo com a fórmula abaixo foi encontrado o tamanho da amostra 

de 384. 

𝑛 =  
𝑁. 𝑍(

𝑐
100)2. 𝑟(100 − 𝑟)

(𝑁 − 1). 𝐸2 + 𝑍 (
𝑐

100) . 𝑟(100 − 𝑟)
 

N é o tamanho da população, r é a fração de respostas em que você está 

interessado e Z (c / 100) é o valor crítico para o nível de confiança c. 

Não será necessário dividir a amostra em grupos por se tratar de uma 

pesquisa que utilizará o método de seleção de amostragem aleatória simples. 

 

3.2 CENÁRIO DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi de âmbito nacional, porém, de forma remota por meio de 

mídia digital. O cenário foi composto pelas Universidades públicas e privadas 
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que tenham curso de graduação em Enfermagem em âmbito nacional. Foi 

desenvolvida via Google Forms, que consiste em uma ferramenta que permite 

que pessoas de diferentes lugares do país possam participar por meio de um 

smartphone, tablete e ou computador.  

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

O público-alvo deste estudo consiste em estudantes que estejam 

cursando enfermagem em qualquer universidade do país.  

Os critérios de inclusão adotados serão: Discentes de cursos de 

graduação em Enfermagem que já tenham cursado pelo menos uma disciplina 

que aborde a saúde mental; ter acesso ao Google Forms; possuir mais de 18 

anos de idade. 

O critério de exclusão será: apesar já ter cursado alguma disciplina de 

saúde mental, estar cursando a disciplina de estágio supervisionado em saúde 

mental em um CAPS. 

Os participantes foram convidados a participarem do estudo por meio de 

uma carta-convite a ser publicada em uma página no instagram  com o seguinte 

nome de usuário @raps_oba, que apresentou  informações sobre a pesquisa, 

tais como: o nome do projeto, a proposta da pesquisa, critérios de inclusão e de 

exclusão, como o convidado iria participar/atuar, o tempo previsto para a 

participação, garantia do direito ao acesso aos tópicos que serão abordados no 

instrumento antes de responder as perguntas para uma tomada de decisão 

informada, garantia de anonimato, da não disponibilização de dados como e-

mail, telefone, entre outros.  

O recrutamento aconteceu de forma remota por meio de mídia digital. Na 

página do instagram, foi disponibilizado na biografia do perfil um link (endereço 

eletrônico) para que após leitura do convite, havendo interesse e concordância 

em participar da pesquisa, e o participante manifeste interesse, selecionando a 

opção correspondente e logo após preenchimento de um campo com seu 

endereço de e-mail a fim de receber os dados para participar da pesquisa, que 

será enviado pela pesquisadora.  
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O convite foi publicado no feed do instagram no formato de foto e 

convidava o leitor a se direcionará ao link (endereço eletrônico) da biografia do 

perfil, como descrito acima, quando este houver concordância em participar.  

A resposta ao convite, por e-mail à pesquisadora foi considerada 

anuência. Havendo retorno do convidado com a devida anuência e manifestação 

de concordância, foi enviado um e-mail em lista oculta um texto contendo 

instruções de preenchimento, informações sobre a possibilidade de desistência 

e retirada de sua participação a qualquer momento e sem nenhum prejuízo. 

Sendo mencionado que, nestas situações, a pesquisadora responsável enviou 

ao participante de pesquisa, uma resposta de ciência do interesse deste retirar 

seu consentimento. Além do link do formulário do Google Forms com as 

questões da pesquisa e em anexo   o TCLE. 

Importante o envio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

que antes de responderem às perguntas da pesquisadora disponibilizadas em 

ambiente virtual (formulário), os participantes tivessem conhecimento da 

pesquisa e para a sua anuência. Somente após a assinatura do TCLE os 

mesmos poderão proceder ao preenchimento do formulário 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

A técnica de coleta de dados adotada será a entrevista, porém, em virtude 

da impossibilidade de encontrar pessoas devido a necessidade de isolamento 

social em decorrência da pandemia, foi adotado um formulário digital construído 

com perguntas objetivas e discursivas que foi aplicado após a experiência vivida 

pelo aluno com o jogo de RPG sobre a Rede de Atenção Psicossocial, o qual foi 

desenvolvido na primeira etapa da pesquisa.  

O formulário adotado será o Google Forms direcionados aos discentes de 

Enfermagem (Apêndice A). Na primeira seção do formulário haverá informações 

sobre a pesquisa, forma de participação. 

O formulário foi composto dos seguintes blocos de questões: a) variáveis 

demográficas e socioeconômicas; b) percepção sobre a adoção do jogo no 

ensino; c) Conhecimento sobre a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS; d) 

sobre o jogo. O instrumento possui questões abertas e fechadas.  
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A técnica adotada foi a Análise Temática que consiste em um método de 

análise qualitativa de dados para identificar, analisar, interpretar e relatar 

padrões (temas) a partir de dados qualitativos (SOUZA, 2019). 

As respostas das questões discursivas foram transcritas em um banco de 

dados do Programa Microsoft Word® (2016). Esses dados serão analisados de 

forma descritiva através da formação de categorias temáticas, em função da 

semelhança do padrão de respostas com o intuito de produzir inferências sobre 

o uso de jogos, no caso deste estudo, do RPG como ferramenta favorecedora 

do processo de ensino- aprendizagem. 

As respostas das questões fechadas serão transcritas em um banco do 

Programa Microsoft Excel® (2016).  

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Devido esta pesquisa envolver seres humanos foi encaminhada ao 

Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense. 

Foi assegurado o anonimato dos participantes. Estes serão identificados 

por letras. Todos foram informados do caráter voluntário de participação e que 

poderiam, a qualquer momento, retirar o seu consentimento, sem que isso traga 

qualquer tipo de dano ou prejuízo ao seu trabalho. Também foram informados 

quanto aos objetivos, formas de produção e coleta de dados, riscos e benefícios 

da participação. Todas essas informações estarão disponíveis no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os resultados desta pesquisa serão utilizados somente para fins 

científicos e serão publicitados em eventos, congressos científicos e artigos em 

periódicos da área. Os dados serão manuseados apenas pela pesquisadora da 

pesquisa. 

Como não é possível dimensionar quais universidades e ou alunos que 

vão aderir à pesquisa, não é possível prever e solicitar carta de anuência de 

todas as instituições cujos discentes participarão da pesquisa.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Foram entrevistados 15 discentes provenientes de universidades públicas 

e privadas que demonstraram interesse em participar da pesquisa por meio de 

confirmação de interesse através do perfil no instagram @raps_oba. 

Os dados a respeito da caracterização dos entrevistados estão presentes 

na tabela 1 e são apresentados na seguinte ordem: sexo, idade, raça, estado 

civil, universidade, se sua entrada foi por meio de algum programa de incentivo 

do governo, se conheciam a dinâmica de um jogo RPG, se tiveram alguma 

dificuldade ao jogar, e se a adoção de jogos como o Role Playing Game pode 

auxiliar no processo ensino aprendizado.  

 
Tabela 1: Distribuição de frequência das características dos entrevistados (n=15) 

Variável/ Características Frequência Frequência 
percentual (%) 

Sexo   
Feminino 12 80 
Masculino 3 20 
Outros 0 0 
Idade   
Até 23 anos 5 33,3 
23 a 27 anos 8 53,3 
28 a 32 anos 1 6,7 
33 anos ou mais 1 6,7 
Raça   
Branca 8 53,33 
Preta 2 13,33 
Amarela 1 6,67 
Parda 4 26,67 
Indígena 0 0 
Estado civil   
Solteiro 13 86,67 
Casado 2 13,33 
Divorciado 0 0 
Viúvo 0 0 
Outros 0 0 
Universidade   
Pública 12 80 
Privada 3 20 
Incentivo do governo (cota)   
Sim 6 40 
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Não 9 60 
Conhecia a dinâmica de um jogo RPG   
Sim 9 60 
Não 6 40 
Teve alguma dificuldade ao jogar?   
Sim 2 13,33 
Não 13 86,67 
A adoção de jogos como o Role Playing 
Game pode auxiliar no processo ensino 
aprendizado? 

  

Sim 14 93,33 
Não 1 6,67 

 

 
4.1.1 DISTRIBUIÇÃO QUANTO AO SEXO/ GÊNERO 

 
Observa-se a predominância do sexo feminino entre os entrevistados 

correspondendo a 80%. Este resultado condiz com estudos realizados junto à 

acadêmicos de graduação de enfermagem onde grande parte dos discentes são 

do sexo feminino. A pesquisa realizada por Freitas (2018) evidenciou que 86,6% 

dos discentes do curso de enfermagem pertenciam ao sexo feminino. Resultado 

similar também foi encontrado por Silva (2019), que em sua pesquisa o 

percentual de alunos do sexo feminino foi de 94,45%. A predominância do sexo 

feminino no curso de graduação também foi evidenciada nos estudos de Silva 

(2015) com 82% e no de Sigaud et al (2016) com 85,90%. 

De acordo com Barros (1997) a palavra inglesa nurse deriva do latim, do 

nome nutrix, que significa “mãe que cria”. Outro fator que nos remete a refletir 

sobre o predomínio do gênero feminino na enfermagem está historicamente a 

enfermagem é uma profissão composta majoritariamente por mulheres. E esta 

característica está relacionada dentre outros fatores, com a principal atividade 

da enfermagem que é o cuidado. Desde os tempos antigos, as irmãs de caridade 

prestavam cuidados aos doentes. (ZAGANELLI; GONÇALVES, 2018).  

O jogo de RPG é predominantemente praticado por homens (SALDANHA; 

BATISTA, 2009). 

 
4.1.2 IDADE 

 
Os participantes da pesquisa foram agrupados em intervalos de tempo de 

5 anos, o que permitiu constatar que a idade dos discentes 33,3 % possuíam até 

23 anos, 53,3% de 23 a 27 anos, 6,7% de 28 a 32 anos e 6,7% com 33 anos ou 
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mais. Estes dados corroboram com o pressuposto da pesquisa, considerando 

que a maior concentração de alunos integra a faixa etária considerada geração 

y, também chamada geração do milênio, geração da internet, ou milênicos (do 

inglês: Millennials). 

 
4.1.3 INGRESSO DOS ALUNOS 

 
Dentre os entrevistados 80% eram provenientes de universidades 

públicas e 20% de universidades privadas. Embora 80,5% das vagas para ensino 

superior em enfermagem serem ofertadas por Instituições de Ensino Superior 

(IES) privadas, enquanto, as IES públicas ofertam 19,5% das vagas. 

(LEONELLO, 2011; FROTA, 2020) 

Neste estudo, 40% dos acadêmicos referiram o ingresso nas IES por meio 

de algum programa de incentivo do governo. Porém, 66%, dos alunos das IES 

privadas usufruíram destes benefícios, e nas IES públicas, 33% ingressaram no 

ensino superior por meio de cotas. 

Os programas de incentivos ao ingresso e permanência no ensino 

superior mais citados foram o Programa Universidade para Todos (Prouni) do 

Ministério da Educação. Sendo este um programa que oferece bolsas de estudo, 

integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. O 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que é um sistema informatizado do 

Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior 

oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem). Sendo que a mais solicitada foi a modalidade de cota de baixa 

renda oriundo de escola pública e cota para negros e estudantes de colégio 

público, independente de renda. 

Esta pesquisa evidenciou a importância dos programas de cotas para o 

ingresso e manutenção dos alunos, principalmente os de baixa renda, negros e 

provenientes de escolas públicas. Para tanto, a promulgação da Lei n° 

12.711/2012, também conhecida como Lei de Cotas, foi muito importante, visto 

que esta Lei garante 50% das vagas nas Universidades Federais e nos Institutos 

Federais de Educação para alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas 

públicas municipais, federais ou estaduais (BRASIL, 2012). 

Segundo Chaves, Amaral (2016) em 2014 os programas de incentivo do 

governo para facilitar o acesso ao ensino superior de pessoas de baixa renda ou 
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provenientes de escolas públicas ou privadas com bolsa alcançou 19,3% IES 

públicas e 23,9% em IES privadas.  

 

4.2 ACESSO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM A EQUIPAMENTOS/ 

SMARTPHONES/ INTERNET 

 
4.2.1 QUANTOS POSSUEM SMARTPHONE, COMPUTADORES, INTERNET 

  

Cem por cento dos participantes declarou possuir smartphone, 

computador próprio e internet em casa. Este resultado possibilita que os alunos 

se apropriem das tecnologias digitais, como por exemplo, o RPG.  

De acordo com o mapa da inclusão digital em 2010 cerca de 33% dos 

lares brasileiros tinham acesso à internet, porém, nos lares de pessoas com nível 

superior este número era de 85,49%. (NERI, 2012). 

Os avanços e o aumento do uso da Internet, assim como de outras de 

tecnologias, abrem novas perspectivas para a educação. Sendo a internet 

considerada uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem 

(BATISTELLA; VINÍCIUS, 2019). 

A Internet pode ser uma ferramenta favorável ao ensino, capaz de deixar 

as aulas mais atrativas e dinâmicas. Pode auxiliar na produção do conhecimento, 

visto que favorece a criação de ambientes motivadores e interativos. (BEHRENS, 

2008) 

A internet e o smartphone são os principais recursos adotados pelos 

universitários para estudar, seja dentro ou fora de sala de aula (SALGADO, 

2018). 

Sendo assim, a aquisição a bens como, smartphone, computadores e 

acesso favorece a adoção do uso de jogos digitais (games) e ambientes de 

realidade virtual para trabalhar diferentes conteúdos aplicados a situações 

práticas e cotidianas. 

 

4.2.2 VOCÊ CONHECIA A DINÂMICA DE UM JOGO RPG? 
 

Sessenta por cento dos entrevistados conheciam a dinâmica dos jogos de 

Role Playing Game (RPG) e quarenta por cento nunca haviam ouvido falar sobre.  
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O RPG ou jogo de interpretação de personagens, pode ser encontrado 

tanto de forma analógica, como de forma digital. É considerado uma atividade 

cooperativa, onde um mestre, coordenador e narrador do jogo, guia um grupo de 

jogadores ou na forma digital o jogador solo, criando assim um enredo de acordo 

com as escolhas dos jogadores, em formato oral, escrito ou animado (SOARES 

et al, 2015). 

Os RPGs já são considerados uma boa ferramenta do uso das 

metodologias ativas em sala de aula, por conseguirem estimular a lógica, a 

imaginação e a solução de problemas. Quando pensados nas formas digitais é 

uma oportunidade em demonstrar de forma virtual ambientes que seriam difíceis 

de explicar aos alunos de forma abstrata sem uma visita técnica (FILHO; 

ALBUQUERQUE, 2018; SILVA; SALES; CASTRO, 2019). 

O RPG vem ganhando cada vez mais espaço entre os jovens no Brasil e 

na área da pedagogia, na qual vem sendo utilizado como ferramenta de 

aprendizado nas salas de aula (SALDANHA; BATISTA, 2009). 

O primeiro contato que tiveram com o RPG foi relatado de quatro formas 

diferentes: através de amigos (maior incidência), através dos próprios livros de 

RPG, através de revistas especializadas no tema e através de professores. Essa 

freqüência de respostas era esperada, visto que, como já mencionado 

anteriormente, a maior parte dos entrevistados participou do surgimento do jogo 

no Brasil, além da escassez de material em português e do alto custo dos livros 

que favoreceram a divulgação do jogo pelo contato pessoal, feito entre amigos 

(ibid). 

 
4.2.3 VOCÊ TEVE ALGUMA DIFICULDADE AO JOGAR? 

 

Apenas 13% dos participantes mencionaram dificuldades para jogar, 

enquanto 87% não referiram nenhuma dificuldade. Este resultado evidencia o 

quanto a geração y ou millenials estão conectadas aos dispositivos digitais, 

smartphones e a internet.   

Esta geração conhecida pela constante conexão e consumidores das 

últimas novidades do campo de tecnologias da informação desde o nascimento 

se sentem muito mais à vontade com estas tecnologias e dinâmicas, afinal 
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nasceram e cresceram com uso da tecnologia em sua rotina, desde os 

momentos profissionais até os de lazer (NETO; BARBOSA; MUCI, 2016). 

Dos 13% que responderam ter dificuldade, as dificuldades eram em torno 

da mecânica do jogo “Eu joguei através do celular e os controles foram bem 

pequenos na tela...” E5 ou falta de algumas explicações mais detalhadas como 

introdução “Não sabia que deveria salvar em cada etapa, então o jogo voltava 

desde o início, mas depois de ler o e-mail descobri que deveria salvar a cada 

etapa para não acontecer isso” E9.  

 

4.2.4 VOCÊ ACREDITA QUE A ADOÇÃO DE JOGOS COMO O ROLE PLAYING 

GAME PODE AUXILIAR NO PROCESSO ENSINO APRENDIZADO? 

 

94% dos entrevistados responderam que acreditam no RPG como uma 

ferramenta de auxílio e 6% que não acreditam no RPG como uma ferramenta de 

auxílio no processo de ensino aprendizado. 

Metodologias ativas chegaram justamente para cativar a educação crítico-

reflexiva, com estímulos que envolvam o discente no processo pela busca do 

conhecimento (MACEDO, 2018). 

Técnicas de metodologia ativa como a gamificação vem ganhando espaço 

nos últimos anos, esta que se apropria dos elementos de jogos como designer, 

regras, recompensas, processo de falha e conquista, competição e/ou 

cooperação, resultados imediatos juntos para introduzir conteúdos acadêmicos 

de forma a prender a atenção e imersão dos discentes (SILVA; SALES; CASTRO, 

2019). 

A gamificação por meio de jogos como o Role Playing Game podem ser 

poderosas ferramentas ao contextualizar em sala de aula áreas como cidades 

ou territórios que seriam muito difíceis de compreender sem uma visita técnica 

ou poderem vivenciar por meio de uma simulação casos raros de serem 

encontrados na prática (SOARES et al, 2015). 

 
 
4.2.5 EM SUA OPINIÃO, COMO O ROLE PLAYING GAME PODE CONTRIBUIR 
PARA O SEU APRENDIZADO? 
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Quando questionados sobre a contribuição do RPG para com o 

aprendizado, apareceram respostas como o “Desenvolvendo o senso crítico” E1, 

Fiorin (2019) em sua pesquisa diagnostica o desenvolvimento do pensamento 

crítico ao ser utilizado o RPG como método de ensino, ao transformas os alunos 

em jogadores, estes buscam resolver os problemas e situações apresentados 

pela narrativa, os aproximando de cenários reais e com situações que possam 

vir a experimentar no campo profissional e geralmente não são abordadas em 

livros didáticos convencionais. 

Toledo (2016) ressalta assim como Fiorin o favorecimento da proposta do 

RPG em proporcionar ao jogador vivencias ao assumir o papel de algum 

personagem, por vezes de determinada profissão e assim poder experimentar 

de antemão como seria exercer tal posição e ainda acrescenta o potencial de 

diversão do processo. Alguns entrevistados pontuam justamente este potencial: 

 
“Transformando fontes de conhecimentos em jogos que simulam cenários e 
situações que se aproximam com a prática e que também auxiliam na tomada 
de decisões, tornando o aprendizado rápido e dinâmico.” E12 

 
“Novas formas de adquirir conhecimento são sempre importantes, o jogo é uma 
forma leve e descontraída de se passar informações construtivas” E4 

 

Toledo (2015) pontua que o RPG tem potencial no desenvolvimento de 

autonomia do discente, afinal ele entra em um mundo em evolução e de acordo 

com suas escolhas é necessário prestar atenção ao enredo, superar desafios, 

incertezas e dúvidas. 

 
“Os RPGs são jogos muito divertidos e instigantes, além de muito populares e 
acessíveis. Então, juntar um estilo de jogo comum ao público jovem/adulto com 
educação é um tiro certeiro. Como o RPG deve ter uma história e objetivos finais, 
o jogador se esforça para vencer o jogo. E, para vencer, ele precisa entender a 
história. Assim, ele presta atenção e acaba aprendendo de uma forma 
muitíssimo lúdica.” E6 

 
4.2.6 TEM AFINIDADE COM O CAMPO DA SAÚDE MENTAL? 

 

Os entrevistados foram apresentados a uma escala de afinidade para com 

o campo da saúde mental, 40% responderam que sim tem afinidade pelo campo, 

33% alguma afinidade, 7% neutro, 20% pouca afinidade e 0% nenhum. Quando 

perguntados se além da afinidade, se tinham intenção em atuar no campo de 
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saúde mental como profissionais, 40% responderam que sim, 20% algum 

interesse, 13% neutro, 20% pouco interesse e 7% nenhum interesse. 

 Azevedo, Araújo e Vidal (2015), comentam que embora a nova geração 

de futuros enfermeiros tragam perspectivas de realizar um cuidado diferenciado, 

ainda são marcados pelo estigma, medo e dúvidas quando o assunto é o cuidado 

em saúde mental, o mix de sensações pré-definidas pela sociedade os afasta 

com sensações adversas, antes mesmo de conhecerem por si só o cuidado em 

saúde mental. 

Poreddi et al (2015), em estudo com discentes de enfermagem 

observaram que experiências clínicas no campo da saúde mental promovem 

atitudes positivas para com o campo e quebra das barreiras de estigmatização, 

entretanto mesmo após a prática uma parcela de cerca de 30% dos alunos ainda 

demonstrava medo, incapacidade ou não interesse em trabalhar com pacientes 

do campo da saúde mental. 

 
 
4.2.7 VOCÊ JÁ CONHECIA A RAPS? 

 

A portaria 3088 de 23 de dezembro de 2011 instituiu a Rede de Atenção 

Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde. Dentre os entrevistados 86,66% disseram já conhecer 

a RAPS, 0% responderam sim, mas não muito, 13,33% um pouco e 0% não 

conheciam.  

Mesmo sendo criada em 2011 ainda encontramos profissionais e 

estudantes que não conhecem amplamente a Rede de Atenção Psicossocial e 

seu funcionamento, o que acarreta dificuldades nas ações de intervenção no 

território de promoção, diagnóstico, tratamento entre outras, pois o cuidado 

integral e a continuidade do trabalho acaba sendo afetado com os serviços 

funcionando de forma isolada em vez de uma rede (Gomes et al, 2019). 

 

4.2.8 O JOGO COLABOROU PARA MELHOR COMPREENSÃO DA REDE DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- RAPS? 
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Em relação ao jogo Rede de Atenção Psicossocial: onde buscar auxílio? 

86,66% responderam que sim, colaborou para a melhor compreensão da RAPS 

e 13,33% responderam que não colaborou. 

Dentre os casos afirmativos foram descritas as potencialidades como 

forma de relembrar o conteúdo presente na portaria, a leveza de entrar em 

contato com um conteúdo de forma mais lúdica e vivenciar situações como se 

estivesse em prática. 

 
“O jogo foi uma forma divertida de relembrar pontos importantes da matéria.” E4 
 
“O jogo nos trás uma forma mais fácil de aprendizagem, tornando uma forma mais legal 
para os estudantes” E15 
 
“[...]eu já tinha esquecido muitos detalhes da RAPS, principalmente na atuação dos 
hospitais. Foi ótimo para me relembrar e agora não esqueço mais.” E6 
 
“Pude entender melhor como funciona, com alguns exemplos e quase como se tivesse 
em prática.” E9 
 
“Ao trazer explicações sobre os componentes da RAPS de forma leve, inteligente e com 
uma linguagem facilitada, principalmente por simular diálogos e situações comuns da 
realidade, levando o aluno a se sentir dentro do jogo.” E12 

 

Já dentre as respostas negativas apareceram que o jogo seria melhor 

utilizado por pessoas que não conheceram a RAPS ainda, aqueles que já 

conhecem apenas relembra alguns conceitos, outras respostas apontaram o 

jogo com muitos diálogos devido ao objetivo de apresentar o conteúdo da RAPS 

e preferem estudar de outras formas e deixar os jogos para momentos de lazer.  

 
“O conteúdo é bom pra quem não sabe nada, pra quem já tem alguma noção o 
jogo apenas relembra alguns conceitos.” E7 

 
“achei o jogo muito chatinho... muuuito diálogo. foi um estudo mesmo, e eu 
prefiro outras formas de estudar. na minha opinião, jogo é p entreter. n foi o caso.” 
E13  

 

4.2.9 AS PERGUNTAS APRESENTADAS NO JOGO SÃO CONDIZENTES 

COM O CONTEÚDO ABORDADO? 

 

Quando perguntados em relação se as perguntas presentes no jogo eram 

condizentes ao conteúdo apresentado previamente nos diálogos, foram 

dispostos uma escala onde 100% consideraram sim, 0% sim, mas não muito, 0% 

um pouco, 0% não. 
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 Já em relação do uso de ferramentas como Role Playing game como 

estratégia para aumentar o interesse de acadêmicos pelo campo de saúde 

mental 86% responderam sim, 7% sim, mas não muito, 0% um pouco, 7% não. 

 Lemos et al (2020) ressalta a restrição do processo ensino-aprendizagem 

a reprodução de conhecimento com ensino tradicional e a necessidade de novas 

técnicas que colaborem com a construção do pensamento crítico a fim de 

capacitar os discentes para os cuidados de enfermagem em saúde mental e toda 

a sua singularidade e captação do interesse destes pela área.  

 

4.2.10 MECÂNICA DO JOGO 

 

 Sobre a construção dos personagens 80% marcaram excelente, 0% ótima, 

20% boa, 0% ruim, 0% péssima. 

A respeito do que deveria ser incluído ou excluído do jogo, apareceram 

em sua maioria apenas dicas de inclusão sobre mais momentos interativos do 

jogo e missões. 

 
“Acho que algumas setas para indicar ao jogador qual direção seguir.” E2 

 
“Poder falar novamente com os personagens.” E5 

 
“Poderia acrescentar missões mais interativas. Não encontrei nada para excluir.” 
E6 

 
“Exemplos como casos próximos aos reais que a RAPS receba.” E11 

 

As sugestões apresentadas para melhoria da mecânica e jogabilidade 

envolveram em sua maioria acrescentar mais momentos de interação e missões 

como os já apresentados anteriormente e melhoria em aspectos como os 

controles usados para movimentar os personagens ou salvamento do jogo de 

forma automática. 

 
“Melhorar os controles, conversar de novo com os personagens e ter alguma 
interação com os outros NPCs além da personagem do energético.” E5 
 
“Alguns personagens extras com pequenas missões.” E11 
 
“Missões mais interativas, como entrar nos estabelecimentos e ter uma missão 
de montar um quebra-cabeça simples para encontrar uma chave e abrir um baú 
com instruções sobre aquele estabelecimento. Um exemplo também é dar fala 
para os figurantes, como a moça da banca de verduras. Colocar uma falinha 
básica, perguntando sobre a cidade ou oferecendo frutas, só para ficar mais 
interativo.” E6 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização desta pesquisa foi possível compreender o potencial 

da gamificação em despertar o interesse dos discentes pelo campo da saúde 

mental e o demais campos, uma vez que a geração predominante no ensino 

superior atualmente é a geração y ou millenials, estes imersos no mundo da 

tecnologia, como esta pesquisa comprovou que em sua totalidade dos 

participantes tinham acesso a computador, celular e internet próprios. 

É possível verificar os efeitos benéficos do uso de técnicas de gamificação 

como o Role Playing Game digital a fim de despertar o interesse por conteúdos 

tidos como difíceis ou monótonos quando apresentados em suas formas 

convencionais, sendo encarados como até mesmo uma forma de diversão ao 

mesmo tempo em que se capacita com conteúdos extremamente importantes 

como o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial. 

A construção do pensamento crítico ao serem desafiados a resolverem 

questões sobre os serviços de saúde com toda uma contextualização ambiente 

como se estivessem presentes no campo com o objetivo de serem aprovados 

para a próxima fase do jogo é justamente o que buscamos quanto ao uso de 

metodologias ativas para o ensino. 

Além disso ferramentas como esta possuem o potencial de inclusão até 

mesmo da sociedade em geral, pois ao ser construída com uma linguagem fluida 

e com fácil disponibilidade como play store é ampliado o acesso à informação 

que antes só poderia ser acessado ou compreendido pela academia. 

Foi encontrado como limitação do estudo a disponibilidade em captação 

de respostas ao questionário enviado de forma remota, mesmo após 

demonstrarem interesse em participar da pesquisa, houve muitas desistências. 

Aparentemente o contexto pandêmico tem causado uma saturação em 

participação de pesquisas com esta metodologia de coleta de dados, mesmo se 

tratando de uma pesquisa com cerca de 20 min se multiplicado para todos os 

convites que recebemos se tornam minutos infindáveis. 

Observa-se a necessidade de investimento nessas novas tecnologias no 

dia a dia do ensino e assim caminharmos para a evolução desta e outras técnicas 

de gamificação a fim de otimizar o estudo e alcançarmos resultados cada vez 
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melhores na formação dos futuros profissionais de excelência, com construção 

de pensamento crítico e confiança para a iniciação no campo profissional. 
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APÊNDICE – A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE 

JOGOS COMO FERRAMENTA DE ENSINO  

 

Código: _____________  

Data: ____/____/2021 

 
Objetivo: Verificar se a adoção da gamificação como ferramenta de ensino pode 
despertar o interesse dos discentes pelo campo da saúde mental  
 
A.Variáveis demográficas e socioeconômicas 
 
1.Qual sua idade? ______ anos completos. 
 
2. Qual seu sexo/ gênero?  
(1) Feminino  (2) Masculino (3) Outro: Qual?______  
 
3 Qual sua cor ou raça? 
(1)Branco (2)Preto (3)Amarelo(a)/Oriental  (4)Pardo(a)  (5)Indígena      
 
4 Qual seu estado civil?  
(1) Solteiro(a) (2) Casado(a) (3) Divorciado(a) (4) Viúvo(a) (5) Outro: 
__________________ 
 
5 Está em que período da graduação em Enfermagem? _______  
 
6. Estuda em universidade: 
(1) Pública  (2) Privada 
 
7. Seu ingresso na universidade foi por algum programa de incentivo do 
governo? 
(1) Sim  (2) Não Qual?______________ 
 
8. Você possui aparelho de smartphone? 
(1) Sim  (2) Não 
 
9. Você possui computador em casa? 
(1) Sim  (2) Não 
 
10.Você possui acesso à internet em casa? 
(1) Sim  (2) Não 
 
 
 
B. Percepção sobre a adoção do jogo no ensino 
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● Você conhecia a dinâmica de um jogo RPG?   
(1) Sim  (2) Não 
 
  

● Você teve alguma dificuldade ao jogar? 
(1) Sim  (2) Não 

 
 

● Em caso afirmativo, quais? 
 

● Em caso negativo, comente. 
 

● Você acredita que a adoção de jogos como o Role Playing Game pode 
auxiliar no processo ensino aprendizado?  

● (1) Sim  (2) Não 
 

● Em sua opinião, como o Role Playing Game pode contribuir para o seu 
aprendizado? 

 
C. Interesse pelo campo da Saúde Mental 
 

● Você possui afinidade com o campo da saúde mental?      
(1) Sim (2) Alguma (3) Neutro (4) jPouca (5) Nenhuma  

 
● Você possui interesse em atuar na área de saúde mental? 

(1) Sim (2) Não (3) Neutro 
 

• Você atuaria no campo da saúde mental? 
(1)Sim ( (2) Talvez (3) Não 
 
  

C Conhecimento sobre a Rede de Atenção Psicossocial - RAPS  
 
 
 

● Você conhece/ conhecia a Rede de Atenção Psicossocial-RAPS? 
(1) Sim (2) Sim. Mas não muito (3) Um pouco  (4) Não  
 

● O jogo colaborou para melhor compreensão da Rede de Atenção 
Psicossocial- RAPS? 
 

 
● Em caso afirmativo:como?  

 
● Em caso negativo, poderia descrever os motivos? 

 

● As perguntas contidas no jogo são condizentes com o conteúdo abordado? 
(1) Sim (2) Sim. Mas não muito (3) Um pouco  (4) Não  
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• Acredita que a ferramenta do Role Playing Game pode favorecer o 

interesse dos acadêmicos de enfermagem pelo campo da saúde mental? 

Sim (2) Sim. Mas não muito (3) Um pouco  (4) Não  
 
 
 
D Sobre o jogo 

 
 

● O que achou da construção dos personagens? 
(1) Excelente (2) Ótima (3) Boa (4) Ruim (5) Péssima 
 

● Em sua opinião, o que precisa ser acrescentado ou excluído do jogo? 
● Quais suas sugestões para a melhoria deste jogo?  
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APÊNDICE - B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Uso da gamificação como estratégia para estimular a formação em 

saúde 

 

Pesquisadora Responsável: Drª. Ândrea Cardoso de Souza.  

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa/ Universidade Federal Fluminense - Rua Doutor Celestino, 

74, 6º andar, Centro, Niterói/RJ-Brasil-24020-091. Telefone para contato do 

pesquisador: (21) 996551254; e-mail: andinanac@gmail.com. Telefone para contato 

da orientadora: (21) 99124-7279; e-mail: andriacsouza@gmail.com  

Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense – CEP/UFF-Comitê de Ética 

em Pesquisa - Rua Marquês de Paraná, 303. Niterói /Rio de janeiro-RJ / CEP: 

24030-020; E-mail: ética.ret@id.uff.br / TEL: (21) 2629-9189. 

O Sr.(a) ________________________________________, foi convidado a 

participar da pesquisa: Uso da gamificação como estratégia para estimular a formação em 

saúde. Cujo principal objetivo consiste em compreender como a adoção da gamificação 

pode despertar o interesse dos discentes pelo campo da saúde mental. Esta é desenvolvida 

pela professora Ândrea Cardoso de Souza e a discente Ana Lamdin de Carvalho, 

vinculadas à Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense, de modo não presencial em ambiente virtual pela ferramenta do Instagram. 

No convite haviam informações sobre a pesquisa e um link a ser enviado a pesquisadora, 

em situação de manifestação de interesse em participar da pesquisa.  Após resposta a este 

convite com o envio do e-mail do candidato a participante, a pesquisadora enviará um e-

mail, porém, na forma de lista oculta este este termo e o formulário Google Forms com 

as questões da pesquisa.  

Será considerado anuência quando você responder ao questionário/formulário ou 

entrevista da pesquisa. E ressaltamos a importância de guardar em seus arquivos uma 

zcópia do documento eletrônico.  

O tempo estimado para participação (preenchimento do Google Forms) é de 20 

minutos e os custos de sua participação na pesquisa está relacionado como o gasto de 

assinatura de internet para acesso ao Google Forms na internet.  

Justifica-se a aplicação das entrevistas com discentes do curso de graduação de 

enfermagem que já cursaram alguma disciplina de saúde mental visto que poderá 

possibilitar compreender de modo mais aproximado a realidade pesquisada.  
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Sua participação consistirá em responder a um questionário online sobre 

condições socioeconômicas e hábitos de estudo/ leitura. As respostas serão arquivadas 

na íntegra em um documento de wod e em uma planilha excel.   

Solicita-se a resposta da pesquisa e o envio do formulário para a 

pesquisadora em um prazo de 15 dias, podendo ser ampliado por igual período. 

     Há o compromisso das pesquisadoras resguardar o sigilo do conteúdo dos 

mesmos bem como, a assunção de responsabilidade sobre as informações. Para 

garantir o anonimato dos participantes, estes serão identificados por nomes fictícios. 

Nenhuma publicação partindo desta pesquisa revelará os nomes de quaisquer 

participantes. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial. 

      É garantido o direito de acesso ao teor do conteúdo do instrumento antes de responder 

as perguntas, para uma tomada de decisão informada.  

É assegurado aos participantes o direito de não responder qualquer questão, sem 

necessidade de explicação ou justificativa para tal, podendo também se retirar da pesquisa 

a qualquer momento. Sendo que nesta situação, a pesquisadora responsável enviará ao 

participante da pesquisa, uma resposta de ciência do interesse deste retirar seu 

consentimento. 

Existem alguns riscos relacionados à sua participação nesta pesquisa: possível 

constrangimento em responder alguma pergunta; quebra de sigilo, embora a pesquisadora 

se comprometa em fazer tudo ao seu alcance para mantê-lo, no entanto, esta, ainda que 

involuntária e não intencional, poderá ocorrer. Para evitar este risco os arquivos referentes 

a pesquisa serão manuseados apenas pela pesquisadora e devidamente armazenados, os 

formulários serão identificados por ordem de recebimento, não serão solicitados aos 

participantes dados pessoais como nome, identidade e ou CPF. Sendo assim, a 

pesquisadora buscará manter o princípio ético da garantia da confidencialidade dos dados. 

Com o intuito de evitar a identificação dos participantes, todos os e-mails enviados 

aos participantes, serão na forma de lista oculta. 

Outro risco está associado a política de privacidade dos ambientes virtuais. A 

ferramenta utilizada para a coleta de informações será o Google Forms havendo o risco 

de compartilhamento de informações por parte da empresa com parceiros comerciais para 

oferta de produtos e serviços, ainda que de maneira oposta ao desejo da pesquisadora.  E 

para evitar o risco de uso de dados da pesquisa, após concluída a coleta de dados, será 

feito o download dos dados coletados para um dispositivo eletrônico local, apagando todo 

e qualquer registro de qualquer plataforma virtual, ambiente compartilhado ou "nuvem".  

Os benefícios esperados com a realização desta pesquisa não serão imediatos. Sua 

participação na pesquisa ajudará a aprimorar as ferramentas e estratégias adotadas pelos  

docentes para melhor trabalhar a temática da saúde mental com os discentes. Para as 

Instituições de Ensino Superior, docentes e discentes espera-se contribuir para 

qualificação do ensino em saúde mental.  

A participação na pesquisa é voluntária e gratuita (sem custos e sem pagamento). 

Os dados obtidos na pesquisa têm finalidade científica. Portanto, poderão somente 

ser apresentados em congressos, eventos ou publicados em periódicos científicos, porém, 

sem a divulgação de qualquer dado que possa identificar o participante.  

O projeto dessa pesquisa foi elaborado de acordo com as normas de pesquisas 

envolvendo seres humanos no Brasil. Informamos que os Comitês de Ética em 

Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os 

projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as  
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normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que 

os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências  

regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos 

participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber 

se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou 

querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou 

telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:  E-mail: ética.ret@id.uff.br / 

Tel/fax: (21) 2629 9189 ou com a pesquisadora pelo telefone: (21) 991247279. 

 

Você receberá uma via deste Termo onde consta o telefone e o endereço 

institucional do pesquisador principal e do CEP, podendo esclarecer suas dúvidas sobre 

o projeto de participação, agora ou em qualquer momento. 

 

Data: 23/04/2021 

Assinatura:     
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APÊNDICE - C 

                                                                                                 

CARTA DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL 

 

Declaramos que a pesquisadora Ana Lamdin Carvalho discente da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense poderá 

desenvolver sua pesquisa intitulada “Uso da gamificação como estratégia para estimular 

a formação em saúde ”, após submissão a Plataforma Brasil, sob a orientação da 

professora Ândrea Cardoso de Souza. 

Ciente dos objetivos, métodos e técnicas que serão utilizados nessa pesquisa, 

apresentados no projeto, concordamos em disponibilizar os meios necessários para seu 

desenvolvimento, desde que sejam asseguradas as condições abaixo: 

1) O cumprimento das determinações éticas da Resolução CNS nº 466/2012; 

2) A garantia de solicitar e receber esclarecimento antes, durante e depois do 

desenvolvimento da pesquisa; 

3) Que não haverá nenhuma despesa para esta instituição decorrente da participação 

nessa pesquisa; 

4) No caso do não cumprimento dos itens acima, a liberdade de retirar a anuência a 

qualquer momento da pesquisa sem penalidade alguma. 

O referido projeto apresenta como proposta ser realizado como Trabalho de 

Conclusão de Curso e poderá iniciar a coleta de dados somente após aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa desta Universidade. 

Niterói, 10 de fevereiro de 2020. 

_____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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APÊNDICE - D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Carta de Apresentação do Projeto de Pesquisa 

 

Eu, Ândrea Cardoso de Souza , Professora do Departamento de Enfermagem 

Materno Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense, CPF 04127306777, orientadora do projeto de pesquisa 

intitulado Uso da gamificação como estratégia para estimular a formação em saúde, 

venho, através desta, submetê-lo à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense - UFF. Informo que a aluna: Ana Lamdin Carvalho, 

está desenvolvendo esse projeto como Trabalho de Conclusão de Curso, sendo 

pesquisadora desta em conjunto comigo. Trata-se de um projeto de pesquisa qualitativa, 

e está vinculada ao Curso de graduação em Enfermagem e será desenvolvida pela 

Universidade Federal Fluminense.  

Atenciosamente, 

 

Niterói, 10 de fevereiro de 2021.  

 

  

 

Profa. Dra.  Ândrea Cardoso de Souza 
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APÊNDICE - E 

 

CARTA-CONVITE 

 

https://www.instagram.com/raps_oba?r=nametag  

 

 
Olá, 

Este é um convite para participar da pesquisa intitulada: Uso da 

gamificação como estratégia para estimular a formação em saúde. Cujo principal 

objetivo consiste em compreender como a adoção da gamificação pode 

despertar o interesse dos discentes pelo campo da saúde mental. Esta é 

desenvolvida pela professora Ândrea Cardoso de Souza e a discente Ana 

Lamdin de Carvalho, vinculadas à Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense. 

Para participar é preciso ser discente do curso de graduação em 

Enfermagem e ter cursado pelo menos uma disciplina que abordasse a saúde 

mental; ter acesso ao Google Forms; possuir mais de 18 anos de idade. Porém, 

você não poderá participar da pesquisa se estiver cursando a disciplina de 

estágio supervisionado em saúde mental em um CAPS. 

A pesquisa acontecerá de modo não presencial em ambiente virtual e 

contará como ferramentas para sua realização o Instagram como meio de envio 

dos convites e e-mail para o envio do formulário Gogle Forms e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Não haverá coleta de dados pessoais que possam identificar os 

participantes da pesquisa, bem como dados pessoais sensíveis que porventura 

possam apresentar constrangimento e ou situação de vulnerabilidade aos 

participantes. 

Ao compartilhar o endereço de e-mail através do link disponibilizado na 

biografia na página no Instagram, você manifestará interesse em participar da 

pesquisa e, assim, será enviado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) ao seu e-mail, na forma de lista oculta. E será considerado que você 

https://www.instagram.com/raps_oba?r=nametag
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concorda com o TCLE após clicar no link de acesso ao formulário Google Forms 

com as questões da pesquisa e enviar as respostas. Ressaltamos a importância 

de o participante da pesquisa em guardar em 

seus arquivos uma cópia do documento eletrônico 

O tempo estimado para participação (preenchimento do Google Forms) é 

de 20 minutos. 

Os participantes da pesquisa têm assegurado o direito de não responder 

qualquer questão, sem necessidade de explicação ou justificativa para tal, 

podendo também se retirar da pesquisa a qualquer momento. 

Assim como, é garantido ao participante de pesquisa o direito de acesso 

ao teor do conteúdo do instrumento antes de responder as perguntas, para uma 

tomada de decisão informada. Sendo que nesta situação, a pesquisadora 

responsável enviará ao participante da pesquisa, uma resposta de ciência do 

interesse deste retirar seu consentimento. 

Em caso de custos como o gasto de assinatura de internet para acesso 

ao Google Forms na internet serão custeados pelos participantes.   

            Contamos com sua colaboração e agradecemos por colaborar com a 

elaboração de outros modos de ensino-aprendizagem na saúde! 

Muito obrigada por sua colaboração 
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APENDICE - F 
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