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Resumo

Introdução. A aprendizagem da temática de conflitos no contexto da saúde e da
enfermagem considerando o contexto da Pandemia COVID-19 levou a necessidade da
adoção de metodologias ativas de ensino aplicadas no ensino remoto. Objetivo. Este
artigo teve como objetivo relatar a experiência do uso de jogos on-line como estratégia
de ensino do tema conflito. Método. O relato de experiência teve como contexto o
ensino remoto ocorrido por meio da plataforma via Google Meets para graduandos em
enfermagem. Cinco jogos on-line interativos foram elaborados e aplicados durante uma
unidade curricular de gestão de serviços de saúde e enfermagem para o último ano do
curso. Os alunos foram estimulados a competir individualmente e verbalizar as
respostas por meio do chat ou do microfone. Os jogos foram construídos sob a luz da
literatura sobre resolução de conflitos na área da saúde e enfermagem. Considerações
finais. Evidenciou-se que o uso de jogos interativos como estratégia de ensino e
aprendizagem é vantajosa e eficiente por estimular a apropriação do conteúdo, reflexões
sobre a temática e competição amistosa por meio de jogos que possibilitam maior
interação entre alunos e professores, o trabalho em equipe e a aprendizagem
significativa.

Descritores: Ensino a distância; Jogos; Métodos de ensino; Educação em enfermagem;
Resolução de conflitos.

Abstract

Introduction. Learning about conflicts issue in the context of health and nursing
considering the context COVID-19 pandemic forced the adoption of active teaching
methodologies applied in distance learning. Objective. This article targets to report the
experience of using online games as a teaching strategy to conflict theme. Method. The
experience report had as context the distance learning applied through the Google Meet
platform for nursing undergraduate students. Experience report. Five interactive online
games were developed and applied during the curriculum subject health and nursing
services management. Students were encouraged to compete individually and answer
through chat or microphone. The games were built based on subject knowledge. Final
considerations. it's been legitimated that the use of interactive games as a teaching and
learning strategy is appropriate and efficient for stimulating the acquisition of content,
reflections about the theme and friendly game competition that enable better interaction
between students and teachers, teamwork and meaningful learning.



Descriptors: Distance learning; Play and playthings; Teaching; Nursing education;
Negotiating

Abstracto

Introducción. El aprendizaje del tema de los conflictos en el contexto de la salud y la
enfermería considerando el contexto de la Pandemia COVID-19 llevó a la necesidad de
adoptar metodologías de enseñanza activa aplicadas en la educación a distancia.
Objetivo. El objetivo de este artículo es informar sobre la experiencia de utilizar juegos
en línea como estrategia de enseñanza para el tema del conflicto. Método. El informe de
la experiencia tuvo como contexto el aprendizaje a distancia aplicado a través de la
plataforma vía Google Meet para estudiantes de enfermería de pregrado. Relato de
experiencia. Se elaboraron y aplicaron cinco juegos interactivos y en línea en una
unidad curricular de gestión de servicios de salud y enfermería. Se animó a los
estudiantes a competir individualmente y a verbalizar las respuestas a través del chat o
del micrófono. Los juegos se construyeron a la luz de la literatura sobre el tema.
Consideraciones finales. Se evidenció que el uso de juegos interactivos como
estrategia de enseñanza y aprendizaje es ventajoso y eficiente para estimular la
apropiación del contenido, las reflexiones sobre el tema y la competencia amistosa a
través de juegos que permiten una mayor interacción entre alumnos y profesores, el
trabajo en equipo y el aprendizaje significativo.

Descriptores: Educación a distancia; Juego e implementos de juego; Enseñanza;
Educación en enfermería; Negociación

Introdução

O conflito pode ser definido como oposição, choque de interesses, de opiniões,
de ideias e de valores, diferenças, ausência de entendimento que podem ser entre países,
grupos ou indivíduos, acerca de vários temas do dia a dia, como política, religião,
trabalho entre outros¹. Na saúde, em função da complexidade do trabalho e da interação
constante, observa-se que conflitos são comuns e fazem parte do cotidiano dos
profissionais que atuam nessa área. A literatura sobre esse assunto evoca experiência e
aperfeiçoamento das lideranças que são responsáveis pela gestão de conflitos de modo a
evitar atritos desnecessários entre pessoas, equipes e setores ou na sua ocorrência,
manejar adequadamente. Nesse sentido, compreende-se como fundamental conduzir
divergências existentes por meio de estratégias que além de resolver atritos provoquem
o crescimento pessoal, profissional e da instituição. Para tanto, faz-se necessário
dominar a temática por meio do desenvolvimento de competências que tornem o
profissional habilidoso nessa temática².



O/a enfermeiro/a é reconhecido como líder da equipe de enfermagem, referência
dos demais profissionais e do paciente, portanto é fundamental que esse profissional
invista na aquisição de competências que o tornem expert em tomar decisões resolutivas
na vigência de conflitos. Logo, é esperado que, já na graduação, o aluno seja estimulado
a enfrentar cenários realísticos, críticos e reflexivos que considerem valores, crenças,
formação e personalidades diversas³.

As diretrizes curriculares do curso de graduação em enfermagem estimulam o
desenvolvimento de competências gerais e específicas para o desempenho do papel
social, contudo, de maneira geral, muitas vezes o desenvolvimento dessas competências
só acontece no exercício profissional, gerando uma lacuna na formação desses
profissionais⁴. Ainda assim, outra queixa bastante comum é o hiato existente entre o que
se aprende em sala de aula e o que se encontra no contexto real, de forma simplista, o
que se aponta entre teoria e prática, requerendo portanto habilidade do estudante em
adequar um em relação à outra.

Averiguada a complexidade e importância deste tema para esse profissional,
torna-se essencial que alunos da graduação em enfermagem aprendam de forma
significativa e contextualizada o que são conflitos e como manejá-los. Há algum tempo
o ensino em saúde tem recrutado e desenvolvido estratégias e metodologias ativas que
corroboram com a aprendizagem significativa dessas competências⁴. No Brasil cursos e
programas de educação a distância são regulamentados pelo artigo 80 da lei nº 9.394 de
20 de dezembro de 1996, havendo uma flexibilização dessa modalidade de ensino no
decreto do Ministério da Educação e Cultura n° 9.057 de 2017. Na portaria n° 2.117 de
6 dezembro de 2019 a regulamentação do EAD estendeu-se às instituições federais de
ensino que permitiu introduzir a oferta de carga horária na modalidade de EaD até o
limite de 40% da carga horária total do curso⁵.

Uma das estratégias pedagógicas do ensino na área da saúde envolve a inserção
do aluno em atividades práticas no ambiente assistencial de saúde, assim, desenvolve in
locu, atividades próprias da profissão, aplicando o que foi aprendido em sala de aula e
aperfeiçoando suas capacidades técnicas e teóricas⁴. A partir de março de 2020 se fez
necessária a adaptação repentina da modalidade de ensino de presencial para o ensino
emergencial a distância decorrente da pandemia COVID-19 causada pelo novo
coronavírus SARS-CoV-2, compelindo docentes de graduação superior a buscar formas
alternativas de executar seu já estruturado método de ensino.

Considerando a realidade desafiadora do ensino emergencial à distância em
decorrência da pandemia COVID-19, docentes de todos os níveis de educação formal
do globo foram impulsionados a buscar tecnologias digitais e metodologias ativas para
perpetuar a educação⁶. Há muito a metodologia tradicional de ensino com transmissão
do conhecimento, de decorar, memorizar as inúmeras disciplinas fragmentadas e
separadas, transmitidas de forma hierárquica e passiva do docente ao discente tem sido



questionada, e nesse contexto pandêmico tornou-se inviável no âmbito de Educação a
Distância.

Nesse sentido, viu-se acelerar processos de uso de tecnologias aplicada ao ensino
a distância associadas ao uso de metodologias ativas. Aplicativos, plataformas, e jogos
educacionais surgiram como alternativas que demonstraram ser totalmente adaptáveis
aos meios digitais de ensino a distância possibilitando maior interação entre alunos e
professor, trabalho em equipe, aprendizagem significativa conduzida por meio de
crítica e reflexão.

O jogo é um tipo de metodologia ativa que estimula a competição saudável e
dinâmica, impulsionando a atenção e concentração dos alunos. Estudos recentes
demonstram que jogos aplicados no ensino superior proporcionam o aprendizado
significativo, que posiciona o aluno como protagonista de sua formação, e facilita seu
processo de aprendizagem por meio do debate lúdico e descontraído entre alunos
compartilhando experiências e conhecimentos do mesmo conteúdo com pontos de vista
diversos⁷.

Considerando o ensino emergencial em função da Pandemia COVID-19 e a
necessidade emergente de formação de enfermeiro(a) competentes e preparados para o
contexto desafiador vivenciado contemporaneamente, este artigo teve como objetivo
relatar a experiência do uso de jogos on-line como estratégia para o ensino a distância
do tema conflitos aplicados ao gerenciamento de serviços de saúde em enfermagem para
graduandos de enfermagem do 4° ano.

Metodologia

A formação acadêmica tem como um de seus pilares a produção científica, a
estruturação de novos conhecimentos e dessa forma está intimamente ligada à leitura,
escrita e divulgação de seus achados. O relato de experiência é uma metodologia efetiva
para divulgação de achados e reflexões, trata-se do registro de experiências vivenciadas,
para que possam ser acessados e discutidos pelos seus pares do campo acadêmico,
podendo ser reproduzidos em outros espaços para avanços comum na profissão⁸, neste
caso, com destaque para as estratégias de ensino aprendizagem na graduação em
enfermagem.

Este artigo narra a experiência de construção de uma estratégia de ensino acerca
do tema de Conflitos que foi elaborada por discentes do quarto ano de enfermagem
utilizando-se jogos interativos como metodologia de ensino. Dessa forma, os estudantes
foram desafiados a desenvolver uma atividade em grupo com uso de uma metodologia
que achassem pertinente para apresentar o tema para o restante da sala de aula. O
contexto dessas aulas ocorreram remotamente, via Google Meet, para que todos os
estudantes pudessem realizar a atividade seguindo as recomendações estaduais e
municipais vigentes de distanciamento social.



Assim, o grupo decidiu desenvolver e implementar uma estratégia de ensino
utilizando jogos on-line para cooperar, de forma efetiva, com o aprendizado de
graduandos em enfermagem sobre manejo de conflitos em ambientes assistenciais de
saúde e de enfermagem. Optou-se por estimular a discussão da temática por meio de
um estilo de ensino alternativo e adaptável para os meios digitais em consideração ao
contexto atual. Objetivou-se também, com tal experiência, apoiar, como potencial
exemplo, a ampliação do repertório de opções de aulas no modo EAD que extrapolam o
ensino tradicional como as palestras ou as aulas expositivas dialogadas.

Os participantes da atividade de ensino foram graduandos do quarto ano da
graduação em enfermagem de uma universidade federal situada na cidade de São Paulo.
Participaram dessa experiência oito alunos responsáveis pelo desenvolvimento dos
jogos e um professor orientador para apoiar o grupo no desenvolvimento da estratégia
atrelado à temática. O jogo foi apresentado para 59 discentes e outros sete professores.
59 estudantes experienciaram essa proposta. Este relato foi construído por um dos
estudantes que propôs o jogo e pela professora orientadora.

Em relação a unidade curricular, foi iniciada em 15 de abril de 2021, apresentada
aos discentes e, na ocasião, foi apresentado o plano de ensino, os temas a serem
abordados, a proposta de atividade e o pedido de divisão da sala em grupos de oito
estudantes A referida unidade curricular tem por objetivos que o discente compreenda
o papel do enfermeiro como gerente do cuidado nas unidades assistenciais, desenvolva
o raciocínio crítico sobre a atuação profissional do enfermeiro no contexto social,
político e ético, nas esferas individual e multidisciplinar e discuta as competências
gerenciais do enfermeiro e o enfermeiro e seu papel na Gestão da Assistência. O
conteúdo versava sobre as competências relacionais: liderança, mudança, negociação,
trabalho em equipe, diversidade, resolução de conflitos, assédio moral, segunda vítima,
tomada de decisão, empreendedorismo, marketing pessoal e acessibilidade e inclusão.

Um encontro para desenvolvimento do plano de aula foi realizado via Google
Meet entre o grupo e a professora orientadora, foi utilizada a técnica de Brainstorming
para selecionar as estratégias e os conteúdos sobre Conflito que seriam trabalhados na
referida aula. Também foi sugerido pela professora que o grupo construísse um mapa
conceitual para estruturar a proposta. Por meio de um consenso determinou-se que o
conteúdo estaria  fundamentado na figura 1.



Figura 1. Mapa conceitual sobre conflitos

Arquivo elaborado pelos autores. Marcuzzo, Rhuan; Draganov, Patricia Bover.
Conteúdo sobre Conflitos. São Paulo. 2020.

O mapa conceitual elaborado esquadrinha o tema conflitos em tópicos como os
tipos de conflito,, intrapessoal que também é denominado de batalhas internas e/ou
conflitos com si próprio; interpessoal que envolve duas ou mais pessoas com diferenças
entre valores, crenças, formação ou metas e intergrupal que envolve tipos de conflitos
entre dois ou mais grupos de pessoas, departamentos ou organizações. A seguir,
explorou-se as fontes desencadeadoras de conflitos, tais como falta de compromisso e
colaboração no trabalho, a divergência de opiniões e condutas ao exercer as atividades,
a desvalorização e falta de motivação no trabalho; a presença comunicação informal no
ambiente de trabalho; escassez de recursos humanos e materiais levando à sobrecarga
profissional².

No encontro, os estudantes foram estimulados a pensar se esses tipos de
conflitos são frequentes na enfermagem e como isso aparece no cotidiano dos serviços
de saúde.

Em continuidade aos conteúdos que seriam abordados durante a aula, foi
sugerido pelo grupo que incluíssem os cinco estágios do conflito, ou seja, o conflito
latente que se inicia com a presença de condições anteriores em que se têm consciência
de que podem suscitar um conflito; o conflito percebido ou reconhecido, em que o
problema aflora, mas ainda não há exteriorização por nenhuma das partes envolvidas, o
conflito sentido que atinge as partes, desencadeando sentimentos em resposta,



geralmente relacionada a atitudes de hostilidade, de raiva, de medo e entre outras, e,
por fim o conflito manifesto que reúne movimentos de competição, contestação entre as
partes tornando-se nítido para terceiros e prejudicial ao coletivo².

Outro conteúdo abordado reuniu as estratégias e possíveis desfechos para a
resolução de conflitos, ou seja, a denominado acomodação ou perde-ganha, em que uma
das partes aceita satisfazer o interesse da outra, desconsiderando seus interesses; a
competição ou ganha-perde, em que uma das partes faz prevalecer, a todo custo suas
vontades para atingir seus interesses e não colabora com o outro ou coletivo; a
colaboração ou ganha-ganha, em que os envolvidos buscam satisfação de ambas as
partes, colaborando ao colocar em segundo plano suas metas individuais; o afastamento,
evitação ou perde-perde, em que o conflito é adiado para ser discutido em outra ocasião,
com afastamento e sem que haja colaboração com os demais; e, finalmente o
compromisso ou ganha-ganha em que um acordo de ambas as partes, ao abster-se de
algo em busca de cooperação, soluciona o conflito. Assim, as consequências ou
desfechos, como mencionados, podem ser positivos ou negativos em função da forma
como foi gerenciada a resolução do conflito².

Na construção do plano de aula, também foi consenso do grupo que a proposta
da atividade seria descontraída, divertida e envolvente. A ideia inicial era cativar o
grupo de estudantes da sala para que fossem participativos e pertencentes à aula.
Optou-se portanto pelo uso de jogos interativos associados ao tema apresentado como
um caso fictício por meio de Cartoon modalidade de recurso visual que remete às
Histórias em Quadrinhos Destaca-se que antes de apresentar os jogos para o grupo de
estudantes da sala, essa apresentação do tema usou HQ e os conceitos teóricos
relacionados.

Sequencialmente desenvolveu-se pontos principais do plano de aula, para então
partir para a criação e desenvolvimento dos jogos que seriam aplicados. Sobre o plano
de aula, cada jogo foi desenvolvido com base em um dos subtemas explicitados
anteriormente da temática conflitos, discutiu-se, considerando cada tema, qual jogo se
encaixaria melhor na explicação. Nessa ocasião, outro brainstorming permitiu descartar
possibilidades de jogos, tais como labirinto, charada e enigma por dificuldades de
interlocução do tema com o jogo, ferramenta e objetivo da aula. Assim, selecionou-se
determinados jogos e, para cada um deles, optou-se por definir seu nível de dificuldade.
Visando a aprendizagem e participação da turma, para cada jogo desenvolveu-se e
ocultou-se determinadas dicas e decidiu-se que a explicação do tema a ser explorado
seria escrito e explicado já no enunciado para facilitar a interpretação, antes de dar
início a partida do jogo. Ao final, foram desenvolvidos e aplicados cinco diferentes
jogos e que serão descritos abaixo

O aplicativo utilizado para a construção e apresentação desses jogos foi o
microsoft powerpoint, no qual utilizou-se a versão gratuita.



Como se trata de um relato de experiência, não foi necessário parecer do comitê
de ética em pesquisa, todavia foi efetuada uma coleta de informações referente a opinião
dos discentes acerca da estratégia utilizada como instrumento de avaliação.

Resultados

Conforme proposta do plano de aula, cada jogo foi desenvolvido com base em
um dos subtemas da temática conflitos. Assim, no dia 30/04/2021 o plano de aula foi
implementado iniciando com a sua apresentação para o grupo, seguido da orientação
sobre as regras dos jogos e de como todos poderiam participar.

O primeiro jogo implementado, que pode ser observado por meio da figura 2,
teve como subtema as fontes que desencadeiam e as que detêm a ocorrência de conflitos
na enfermagem. Neste jogo propôs-se que o grupo identificasse as atitudes que num
primeiro momento apareciam em branco, em amarelo para aquelas que manejam o
conflito de forma positiva, e em vermelho para aquelas que poderiam desencadear ou
maximizar conflitos.

Figura 2. Jogo 1: Fontes desencadeadoras/contenção de conflitos na enfermagem

Fonte. Autoria própria

Este primeiro jogo desencadeou discussões interessantes sobre experiências
vividas pelos participantes, o que possibilitou reflexões críticas e significativas para a
aprendizagem relacionadas à prática profissional.

O segundo jogo, representado pela figura 3, envolveu uma atividade de palavra
cruzada, inspirada no conteúdo de benefícios e malefícios dos conflitos para o ambiente



de trabalho, instituição e pessoas. Os alunos contaram com dicas que acirraram a
participação e competição. Nesta atividade percebeu-se maior participação e maior
dificuldade também.

Figura 3. Jogo 2: Benefícios e malefícios dos conflitos

Fonte. Autoria própria

Na palavra cruzada, observou-se que a leitura prévia do material didático é
fundamental para o sucesso da atividade. Considerou-se, nessa experiência, associar a
metodologia de jogos com a sala de aula invertida.

Para o jogo 3, apresentado na figura 4, optou-se por criar casos hipotéticos por
meio de histórias em quadrinhos (HQ) sobre os tipos de conflitos. O desafio era que o
grupo relacionasse o caso ao tipo de conflito.

Figura 4. Jogo 3: HQ tipos de conflitos



Fonte. Autoria própria
Este jogo suscitou discussões conceituais sobre a classificação de conflitos e

também relatos de experiências variadas, enriquecendo a discussão e a aprendizagem.

O jogo 4, retratado na figura 5, abordou o subtema desencadeamento do conflito
e seus estágios. Este jogo envolveu um caça-palavras e a oferta de tempo para que o
grupo de alunos as encontrasse. Novamente se observou o aumento de participação e de
competição entre os participantes.

Figura 5. Jogo 4: Os 5 estágios do conflito

Fonte. Autoria própria



Nessa discussão, os alunos foram estimulados a elencar os estágios e explicar
suas escolhas. Esse debate foi fundamental para que o aluno percebesse que o
autoconhecimento é fundamental para o manejo de conflitos, além de outras atitudes
que foram citadas ao longo da atividade.

No último jogo, representados pelas figuras 6 e 7, utilizou-se o jogo da memória
para evocar o subtema formas de gerenciamento e de resolução de conflitos. Além de
estimular a conexão de ações resolutivas com seu respectivo nome, os alunos foram
estimulados a compreender que determinados comportamentos podem frustrar qualquer
negociação, principalmente quando o individualismo se sobrepõe ao interesse da
coletividade. A aplicação deste jogo teve como objetivo também extrair todos os
subtemas trabalhados anteriormente e evidenciando se os alunos haviam incorporado o
conteúdo.

Figura 6. Jogo 5: Condução e gerência de resolução e conflitos

Fonte. Autoria própria

Vale ressaltar que, durante a partida, todas as nuvens estavam em branco e foi
preciso prestar atenção em toda a apresentação da atividade e no conteúdo apresentado
anteriormente para ligar o tipo de gerenciamento do conflito ao possível  resultado.



Figura 7. Jogo 5: Condução e gerência de resolução e conflitos - Explicação

Fonte. Autoria própria

Como parte da avaliação da aula, e já previsto previamente na UC, por meio de
um Google Forms® buscou-se levantar a opinião dos participantes do grupo sala acerca
da atividade proposta. Essa ferramenta indagava a efetividade do uso de jogos no
aprendizado acerca de cada sub-tema apresentado, bem como a compatibilidade da
temática conflitos com a metodologia de ensino escolhida. De forma geral, a avaliação
corroborou com a premissa salientada no decorrer deste relato de experiência, na qual a
literatura recente evidencia a maior efetividade de jogos proporcionando uma
aprendizagem significativa. Assim, dos 40 respondentes, 97,5% dos participantes
expressaram que os jogos aplicados permitiram que aprendessem sobre os tipos e
estágios dos conflitos aplicados à enfermagem, sobre as causas mais comuns de
conflitos e suas respectivas resoluções no ambiente de trabalho. Quanto aos benefícios e
malefícios dos conflitos na enfermagem houve um aproveitamento de 100% dos
estudantes, outra devolutiva positiva foi após o término da atividade, na qual a maioria
verbalizou apoiar o uso de jogos para aprender sobre a temática conflitos.

Ao fim do questionário havia a opção de deixar uma opinião acerca da aula na
qual em sua maioria conduziram um mesmo discurso como o apresentado a seguir:

“Os jogos online foram ótimos para agregar conhecimentos referentes à
resolução de conflitos na enfermagem, tornaram a aula mais dinâmica e possibilitaram
um maior envolvimento e participação dos alunos.” (E1).

“A aula foi ótima. Não faria nada de diferente, a didática foi muito eficiente em
inserir os alunos nas situações propostas e levar a reflexão. De uma forma
descontraída e leve foi possível aprender muito sobre resolução de conflitos.” (E2)



“O uso de jogos on-line permitiu a participação coletiva na resolução de
conflitos, o que foi importante para o aprendizado da temática.” (E3)

“Eu amei, consegui visualizar diferentes conflitos e diferentes ações que
poderiam ser elaboradas de forma prática e divertida.” (E4)

Outros também registraram o desejo desta metodologia ser implementada em
demais momentos da graduação.
Discussão

Como principais resultados alcançados evidenciou-se a confirmação dos
fundamentos que a literatura traz como sendo vantajoso e eficiente o uso de jogos como
metodologia ativa de ensino⁴. Os alunos manifestaram-se estimulados com a atividade,
competiram e deram risadas, em consenso geral, verbalizaram o interesse pela atividade,
que foi divertido e entenderam o tema proposto. Os professores participantes
expressaram interesse na confecção de jogos, se envolveram com a estratégia, que
julgaram efetiva para a aprendizagem do tema conflitos.

Ao analisar a atividade posteriormente, o grupo identificou que atrelar os jogos à
estratégia de sala de aula invertida seria mais pertinente e produtivo. A sala de aula
invertida (flipped learning) caracteriza-se pelo acesso prévio aos conteúdos da aula, que
pode ser artigos científicos, livros, vídeos ou outros para que no momento de encontro
da sala de aula, explorem os conceitos mediado pelo professor relacionados à
experiências acerca do tema¹⁰.

Em relação aos jogos utilizados nesta experiência, é preciso destacar que como
qualquer jogo, existem metas e regras a serem cumpridas, essas devem ser apresentadas
no início da atividade. Como na área da saúde as relações são intrínsecas ao cuidado e
os conflitos são frequentes, e a temática era conflito, que em geral, remete à ideia de
disputa, optou-se pelo uso de jogos de forma competitiva, mas também, em outros
temas, podem ser utilizados jogos colaborativos, no qual só atingem a meta se houver
colaboração entre todos. Ou seja, o que caracteriza o jogo é o fato da participação ativa,
que pode ocorrer de forma individual e competitiva, ou em grupo de forma
colaborativa¹⁰.

Atualmente existem muitos aplicativos e recursos que apoiam a construção de
história em quadrinhos, cartoons, palavra-cruzada, caça-palavras, jogo da memória,
quebra-cabeça, entre outros, todos esses recursos úteis que podem ser utilizados em
detrimento às aulas puramente expositivas.

Concorda-se com o que Filatro e Cavalcanti (2018) alertam em relação aos
jogos: “o objetivo final desses jogos não é meramente a diversão dos jogadores, mas a
aprendizagem sobre um conteúdo específico” (2018, p 157). Ou seja, o uso de jogos não
substituiu ou ofuscou o conteúdo acerca da temática de Conflitos, ele foi apenas uma
estratégia mais interativa e participativa, que permitiu uma abordagem mais atrativa
para os estudantes.



Limitações da experiência

Acredita-se que o manejo da tecnologia e de estratégias ativas de aprendizagem
por EAD sejam desafiadoras para a docência, que precisa se adaptar constantemente e
durante a Pandemia da COVID-19 essa adaptação foi mais abrupta. É importante
considerar que essa proposta depende de recursos materiais, de tecnologia, ou seja,
internet, equipamentos e experiência no manejo destas, e que em algumas situações a
visualização pelo smartphone fica comprometida. Esses recursos podem representar
limitações, visto que são realidades distantes de boa parcela dos alunos e professores⁶.
Considera-se fundamental aplicar em outras realidades para ajustar e melhorar a
estratégia proposta.

Por fim, parafraseando o historiador Johan Huizinga¹¹, competir é da natureza do
ser humano e jogos são um fenômeno cultural. Desde pequenos conhecemos o mundo
brincando, ou seja, o lúdico presente no princípio do pensamento é um componente
essencial no desenvolvimento e no aprendizado, pois é uma característica intrínseca ao
homem. Assim, estratégias lúdicas associadas a metodologias de ensino e aprendizagem
estimulam e afloram a natureza humana desencadeando o aprendizado prazeroso,
instintivo e significativo.

Contribuições para prática

Contribuir com tal relato significa ofertar formatos de ensino ativo, alternativo e
adaptável para os meios digitais vivenciados contemporaneamente, expandindo o
repertório de docentes da saúde. Além disso, a abordagem do tema conflito de forma
significativa na graduação estimula reflexões acerca de situações do cotidiano do
enfermeiro e maneiras de enfrentá-las, sendo esse debate fundamental para a formação
de profissionais competentes para o manejo de conflitos, e aptos a lidar com esses
eventos naturais e frequentes  nas instituições de saúde.

Considerações finais

A metodologia ativa aplicada no modelo EaD inspirada em jogos populares
demonstrou ser uma atividade de ensino e aprendizagem significativa e envolvente que
estimulou a participação, o debate e as reflexões acerca da temática conflitos.

O uso de jogos alcançou os objetivos de aprendizagem selecionados para essa
atividade, embora tratou de uma temática bastante teórica, os estudantes puderam
refletir sobre as situações vivenciadas no contexto real dos estágios e puderam fazer
suas reflexões a partir dos conceitos apresentados.
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