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I. RESUMO 

Introdução: A linha de pesquisa Recriar-se: arte, lúdico e educação para a saúde do 

Núcleo de Estudos em Educação e Promoção da Saúde (Recriar-se/NESPROM/CEAM/UnB) 

se dedica à produção de tecnologias lúdico-educativas voltadas para a educação e formação de 

profissionais de saúde, desde 2010. Dentre os jogos produzidos estão (IN)DICA-SUS (2011); 

BANFISA (2011); VIOLETAS (2016) e VIDAS VIOLETAS (2020), que foram concebidos a 

partir da metodologia Recriar-se Lúdico, dessa forma, esta pesquisa objetiva caracterizar o 

perfil das/os adquirentes dos Jogos (IN)DICA-SUS, BANFISA e VIOLETAS, bem como as 

potencialidades desses jogos para práticas educativas e a satisfação das/os adquirentes, e, 

construir um banco de dados com informações para subsidiar o aperfeiçoamento e elaboração 

de novos jogos. Metodologia: Pesquisa exploratória qualitativa com análise de conteúdo. 

Resultados/Discussão: O questionário online foi aplicado à 17 respondentes, o que permitiu 

traçar o perfil das/os mesmos, bem como apontar as potencialidades dos jogos avaliados como 

tecnologias lúdico-educativas e os pontos a serem aperfeiçoados em novos jogos Recriar-se. 

Evidenciou-se que o perfil das/os adquirentes é composto majoritariamente por pessoas do sexo 

feminino, na faixa etária entre 24-31 anos, que cursaram pós-graduação e trabalham como 

docentes, vinculadas a instituições de ensino de diversos níveis. O jogo apontado como 

preferido foi o (IN)DICA-SUS. Dentre os cenários de utilização, as/os participantes referiram 

utilizar em sala de aula e oficinas pedagógicas. Com relação ao público alvo, este foi apontado 

como estudantes de graduação da Área da Saúde. A avaliação da marca Recriar-se, esta foi 

positiva dentre todas/os adquirentes e a principal sugestão para o aperfeiçoamento dos jogos foi 

a necessidade de Modificação das Regras ou Atualização de cartelas. Considerações Finais: 

Dentre as limitações encontradas para a pesquisa, está a dificuldade de rastrear as/os adquirentes 

para compor o banco de dados Os dados coletados subsidiarão o aperfeiçoamento e elaboração 

das tecnologias lúdico-educativas Recriar-se. 

Palavras- Chave: Enfermagem; Tecnologias Educativas; Educação em Saúde.  

 



 

II. INTRODUÇÃO  

A linha de pesquisa Recriar-se: arte, lúdico e educação para a saúde do Núcleo de 

Estudos em Educação e Promoção da Saúde, do Centro de Estudos Avançados 

Multidisciplinares da Universidade de Brasília (Recriar-se/NESPROM/CEAM/UnB) se dedica 

à produção de tecnologias lúdico-educativas voltadas para a educação e formação de 

profissionais de saúde, desde 2010.  

Dentre os jogos produzidos estão (IN)DICA-SUS (2011); BANFISA (2011); 

VIOLETAS (2016) e VIDAS VIOLETAS (2020), que foram concebidos a partir da 

metodologia Recriar-se Lúdico, seguindo três etapas: Concepção Teórica do Jogo e das Regras; 

Refinamento e Avaliação da Jogabilidade e Validação de Conteúdo das Cartas e de 

Constructo/Critério da Ludicidade (PIRES, 2017).  

A relevância dos jogos como tecnologias lúdico-educativas dialoga com o potencial de 

subsidiar processos de ensino e aprendizagem de forma criativa e disruptiva, fomentando 

reflexões críticas necessárias na formação de profissionais de saúde (PIRES, 2017). Assim, os 

jogos Recriar-se são disponibilizados para o público sob encomenda, a preços de custos, desde 

2011, proporcionando aos estudantes, docentes, pesquisadoras/es e profissionais de saúde 

interessados nas temáticas a ambiência para a construção crítico-reflexiva de conhecimentos e, 

sobretudo, diversão.  

Embora os jogos estejam disponíveis para aquisição sob a forma de encomenda, 

inexistem investigações avaliativas sobre quem são, onde estão e como utilizam os adquirentes 

dos jogos recriar-se. Portanto, esta pesquisa se justifica pela necessidade de compreender e 

caracterizar o público que adquiriu os jogos, bem como a forma que se relacionam com eles, 

pois esse conhecimento subsidia o aperfeiçoamento das tecnologias lúdico-educativas do 

Recriar-se. Noutras palavras, o estudo viabiliza diagnósticos para que os jogos sejam pensados 

a partir da perspectiva e das demandas do seu público alvo. 

Para delinear a abordagem desta pesquisa, precisamos compreender o Jogo e a Ludicidade 

sob uma concepção fluida, que não os aprisiona a fins instrumentais. Para Huizinga (2010), o 

lúdico é uma manifestação autêntica e prazerosa, de potencial disruptivo, criativo e inventivo 

das relações sociais.  

Sabe-se que na área da saúde as estratégias pedagógicas são predominantemente 

tradicionais, voltadas à reprodução do conhecimento, e não da construção crítica do mesmo a 

partir das experiências individuais e coletivas. Observa-se uma tendência disciplinadora nas 



práticas de ensino em saúde, que preza pela reprodução de técnicas e produtividade, um reflexo 

do pensamento positivista e capitalista que compõe o corpus dos conhecimentos em saúde 

(PIRES, 2017; SOARES, 2015). Nesse contexto, Soares (2016) aponta o uso dos jogos para a 

formação de profissionais de saúde como mobilizador para que as/os jogadoras/es possam 

“Atentar-se às implicações subjetivas, significa dar visibilidade aos efeitos produzidos pelo 

jogo que afetam o jogador, fazem-no conectar com suas emoções e experiências e produzir 

novos sentidos sobre a formação e a profissão”. 

Dessa forma, a ludicidade proposta pelos jogos se coloca como um contraponto à 

educação tradicional, a partir da espontaneidade, criatividade, liberdade de pensar e construir 

conhecimentos sem fins produtivistas. Nesse contexto, o jogo não é visto como mero 

instrumento de ensino, pois uma perspectiva instrumentalizadora descaracteriza o potencial 

livre, imaginativo, divertido e insubordinado do mesmo (PIRES, 2017; HUIZINGA, 2020). 

Enquanto metodologia para a concepção de jogos, o Recriar-se Lúdico, se contrapõe e 

critica a tendência dos chamados “jogos sérios” (serious games), que são normativos e 

objetivos, descaracterizando a ludicidade e não estimulando a subjetividade, mas sim a 

reprodução de um conhecimento técnico-científico para fins mercadológicos ou disciplinares, 

sem a produção de saberes significativos. Estes, por serem rígidos, limitam as experiências 

humanas e o desenvolvimento do pensamento crítico, os conhecimento adquiridos são de 

acordo com o que é considerado válido pelo desenvolvedor do jogo, e esse conhecimento 

constantemente é biomédico, hegemônico e autoritário, ao passo que o pensamento crítico surge 

a partir da liberdade de pensar, refletir e ser (PIRES, 2017; HUIZINGA, 2010). 

A partir dessa concepção, a literatura aponta uma carência de pesquisas que sejam 

capazes de avaliar a contribuição de jogos para a formação de profissionais de saúde e delinear 

suas potencialidades como tecnologias lúdico-educativas (PIRES, 2017; KATO, 2012). Essa 

pesquisa de iniciação científica teve sua primeira etapa desenvolvida durante os anos de 2018-

2019, em que teve como resultado a elaboração de um questionário preliminar para avaliar 4 

variáveis: perfil das/os adquirentes; jogo adquirido; cenários de aplicação do jogo para práticas 

educativas e satisfação, críticas e sugestões de melhoria (MUNDIM, 2019).  

No intuito de realizar um mapeamento das/os adquirentes dos jogos (IN)DICASUS, 

BANFISA e VIOLETAS entre os anos de 2011 a Março de  2020, a pergunta dessa pesquisa é 

esta: Como se caracteriza o público que adquiriu os jogos (IN)DICA-SUS, BANFISA e 

VIOLETAS no que se refere ao perfil sociodemográfico, o modo de utilização do jogo e 

avaliação do produto? 



 Assim, objetiva-se caracterizar o perfil das/os adquirentes dos Jogos (IN)DICA-SUS, 

BANFISA e VIOLETAS, a distribuição dos anos e jogos adquiridos bem como as 

potencialidades desses jogos para práticas educativas e a satisfação das/os adquirentes, e, 

construir um banco de dados com informações para subsidiar o aperfeiçoamento e elaboração 

de novos jogos. 

III. METODOLOGIA 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa. Exploratória pois 

possibilita uma melhor compreensão de um fenômeno pouco conhecido pela pesquisadora, qual 

seja, as características do perfil das/os adquirentes dos jogos Recriar-se, bem como o modo de 

utilização dos jogos e a avaliação das/os mesmas/os (GIL, 2008; SAMPIERI, 2006). E 

qualitativa, pois perpassa múltiplas realidades subjetivas, de forma a aprofundar e 

contextualizar a experiência das/os adquirentes a partir da reflexão, sem se propor a generalizar 

e limitar as potencialidades do uso dos jogos (SAMPIERI, 2006).    

Na primeira etapa da pesquisa foi realizado o levantamento do número de jogos 

vendidos através das plataformas online, bem como elaborado um questionário preliminar 

composto por 20 itens, tendo como base metodológica Sampieri (2006) e Coluci (2015), que 

propuseram a formulação dos itens a partir do aprofundamento das variáveis/constructos, 

dimensões e indicadores correspondentes. Ao realizar esse percurso metodológico, foi possível 

delinear 26 itens que melhor caracterizam as variáveis abordadas na pesquisa para compor o 

questionário (MUNDIM, 2019).  

Na presente etapa, o questionário foi revisado, adaptado e validado quanto ao 

entendimento semântico (Pasquali, 1998), resultando em um instrumento de pesquisa composto 

por 26 itens, sendo eles 8 questões abertas, 6 questões de múltipla escolha e 12 questões em 

formato de Escala Likert de 5 pontos, em que o ponto Gosto Muito representa 5 e Não Gosto 

representa 1. As variáveis avaliadas pelo instrumento final são: Perfil das/os Adquirentes; 

Cenários de aplicação do jogo para práticas educativas; Satisfação, Sugestões de Melhoria e 

Críticas.  

Dentre os itens selecionados para compor o questionário, parte deles foram retirados de 

questionários já validados e descritos na literatura (PIRES, 2015; PETRI & GRESSE, 2016; 

FREIRE, 2005), que foram fonte de consulta para essa pesquisa, sendo o Instrumento de 

Avaliação de Tecnologias Lúdico Educativas (PIRES, 2015) formulado especificamente para 

os Jogos Recriar-se. 

 



Quadro 1 – Síntese de itens por variável mensurada pelo instrumento de pesquisa. Brasília, 

Junho, 2020.  
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Sexo:  

Gostaria de adicionar algo sobre o seu gênero?  

Idade em anos: 

Grau de Escolaridade:  

Profissão: 

Instituição de Trabalho: 

Como você ouviu falar pela primeira vez dos Jogos Recriar-se? 

Você adquiriu mais de um tipo de jogo? (ou seja: (IN)DICA-SUS, Banfisa e/ou Violetas) 

Escolha um dos jogos que você adquiriu para avaliar: 
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Percebo que o jogo favorece a aprendizagem das/os jogadoras/es 

As/os jogadoras/es consideram as regras do jogo de difícil entendimento 

O jogo promove o prazer de jogar entre as/os participantes 

Percebo que algumas coisas no jogo irritam as/os jogadoras/es 

As/os jogadoras/es acham o design do jogo atraente, em geral 

O jogo não causa nenhuma emoção nas/os jogadoras/es 

Em que ano você adquiriu este jogo Recriar-se? 

Quantos jogos você adquiriu? 

Em relação ao público-alvo listado abaixo, indique a frequência com que você já utilizou o 

jogo Recriar-se adquirido:  

Você costuma utilizar o jogo com outro público-alvo? Se sim, qual? 

Avalie a frequência com que você utiliza o jogo nos cenários e grupos abaixo, nas suas 

atividades práticas? 
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Eu compraria um outro jogo Recriar-se. 

Eu recomendaria o jogo para outras pessoas 

Eu me identifico com a marca Recriar-se. 

Por favor, avalie a sua preferência dos jogos Recriar-se que você conhece e/ou adquiriu, 

segundo a seguinte escala: 

Justifique a sua preferência com relação aos Jogos (IN)DICA-SUS, Banfisa e Violetas: 

Conte-nos da sua experiência em relação à sua prática educativa, de pesquisa ou outras 

perspectivas que pode perceber com o jogo. Conte-nos se você possui críticas ou sugestões 

de aperfeiçoamento para este jogo quanto aos seguintes critérios: conteúdo; design; regras; 

diversão; favorecimento da aprendizagem ou outros? 

 

Para a definição da população da pesquisa, foi realizado um levantamento das vendas 

online dos jogos (IN)DICA-SUS, BANFISA e VIOLETAS durante o período de Janeiro de 

2012 à Março de 2020, totalizando 171 vendas para 104 adquirentes, dos quais 35 (33,6%) 

adquiriram mais de um tipo de jogo e/ou mais de uma compra. O levantamento foi realizado a 

partir das plataformas PagSeguro e Nuvemshop, onde os produtos Recriar-se estão 

disponibilizados para as/os interessadas/os. Não foram contabilizadas no levantamento as 

vendas de jogos para instituições e aquelas realizadas em congressos da área, pela dificuldade 

de identificação dos compradores. A plataforma Google Forms foi utilizada para enviar o 

questionário online às/aos 104 adquirentes, que forma que 17 deles responderam. Foram 

realizados 3 convites para que ampliarmos a amostra de respondentes, sem sucesso. Acredita-

se que a baixa adesão ao questionário ocorreu devido ao contexto da pandemia de COVID-19, 

uma vez que a coleta de dados foi realizada entre os meses de Maio a Junho de 2020.  



Foram garantidos o anonimato e o sigilo sobre a origem das informações, bem como 

sobre os dados pessoais dos participantes, que assinaram digitalmente o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, parecer N 322.709. 

As respostas aos itens objetivos do questionário foram sistematizadas por meio de 

estatística simples. As respostas às perguntas subjetivas foram analisadas a partir da análise de 

conteúdo, segundo Campos (2004; p.612), esse método corresponde a “um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens”. Dessa forma, as respostas foram lidas na integra e categorizadas 

empiricamente a partir da inferência da temática central contida no texto, a partir dessa 

sistematização dos dados subjetivos, realizamos a frequência de aparecimento de cada 

categoria.  

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A etapa exploratória da pesquisa delineou o panorama de número de jogos adquiridos pelas 

plataformas digitais em cada ano avaliado, totalizando 171 vendas. No período pesquisado não 

foram contabilizadas aquisições do jogo Violetas devido ao lançamento de uma versão 

atualizada do jogo (Violetas 2ed). Na tabela 1 podemos observar a distribuição da quantidade 

de jogos vendidos no período pesquisado:  

Tabela 1 - Panorama das aquisições on-line dos jogos (IN)DICA-SUS, BANFISA e VIOLETAS, 

segundo número de vendas identificadas no PagSeguro e NuvemShop, no período de 2012 à 

2020. Brasília, Junho, 2020. 

Jogos Ano 
 

2012 
n(%) 

2013 
n(%) 

2014 
n(%) 

2015 
n(%) 

2016 
n(%) 

2017 
n(%) 

2018 
n(%) 

2019 
n(%) 

2020 
n(%) 

Total 

n(%) 

(IN)DICA-SUS 7(53,8) 5(71,4) 3(23) 4(66,6) 12(37,5) 11(47,8) 13(46) 20(52) 7(63) 82(100) 

 BANFISA 6(46,1) 2(28,5) 10(76,9) 2(33,3) 11(34,3) 4(17,3) 6(21) 8(21) 4(36) 53(100) 

 VIOLETAS     
  

 9(28,1) 8(37,7) 9(32) 10(26) 
 

36(100) 

Total n(%) 13(100)  7(100) 13(100)  6(100)  32(100)  23(100) 28(100) 38(100) 11(100) 171(100) 

 

O levantamento dos dados através do questionário online apontou que a maioria (n= 

52%) das/os respondentes adquiriu um único tipo de jogo dentre os três desenvolvidos pela 

linha de pesquisa Recriar-se.  



Quanto ao perfil das/os compradoras/es, evidenciou-se que é composto 

majoritariamente por pessoas do sexo feminino ( n= 88%), na faixa etária entre 24-31 anos (n= 

35%), que cursaram pós-graduação (n= 76%) e trabalham como docentes (n= 41%), vinculadas 

a instituições de ensino de diversos níveis (n= 64%).  

No que se refere à preferência dentre os três jogos, o (IN)DICA-SUS foi o que se 

destacou, em que 10 (n= 58%) marcaram as alternativas gosto muito e gosto. Ao passo que o 

Banfisa foi o jogo em que mais adquirentes relataram indiferença/desconhecimento do mesmo 

(n= 58%), o que está de acordo com o levantamento das vendas, que aponta o Banfisa e 

(IN)DICA-SUS, respectivamente, como os jogos menos e mais adquiridos dentre os três 

avaliados. A preferência dos jogos foi justificada pelas/os adquirentes em uma resposta 

subjetiva, o conteúdo foi analisado e a categoria “Jogo lúdico, dinâmico e de fácil jogabilidade” 

foi a mais frequente nos relatos, aparecendo 5(n= 33%) vezes, enfatizando que as/os 

respondentes gostam dos jogos por suas potencialidades lúdicas.  

 Com relação à avaliação dos jogos pelas/os adquirentes, o instrumento de pesquisa 

permitia à/ao respondente a avaliação de apenas um dos jogos, dessa forma das/os 17 

respondentes, 9(n= 52%) pessoas optaram por avaliar o (IN)DICA-SUS, 3(n= 17%) avaliaram 

o Banfisa e 5(n= 29%) participantes avaliaram o Violetas. Assim, elaboramos a seguinte tabela: 

 

Tabela 2: Avaliação dos jogos pelas/os adquirentes quanto a  ludicidade e aprendizagem. 

Brasília, Junho, 2020. 

 

Jogo Adquirido/ Variáveis Discordo* 

n(%) 

Indiferente 

n(%) 

Concordo* 

n(%) 

Total 

n(%) 

(In)Dica-SUS 

Percebo que o jogo favorece a aprendizagem 

das/os jogadoras/es 

  9 (100) 9 (100) 

As/os jogadoras/es consideram as regras do jogo 

de difícil entendimento 
4 (44) 1 (11) 4 (44) 9 (100) 

O jogo promove o prazer de jogar entre as/os 

participantes 
1 (11)  8 (88) 9 (100) 

Percebo que algumas coisas no jogo irritam as/os 

jogadoras/es 
5 (55) 1 (11) 3 (33) 9 (100) 

As/os jogadoras/es acham o design do jogo 

atraente, em geral 
1 (11) 1 (11) 7 (77) 9 (100) 

O jogo não causa nenhuma emoção nas/os 

jogadoras/es 
7 (77) 2 (22)  9 (100)  

Total n(%) : 
18 (100) 5 (100) 31 (100) 54 (100) 



Banfisa     

Percebo que o jogo favorece a aprendizagem 

das/os jogadoras/es 

  3 (100) 3 (100) 

As/os jogadoras/es consideram as regras do jogo 

de difícil entendimento 
2 (66)  1 (33) 3 (100) 

O jogo promove o prazer de jogar entre as/os 

participantes 

  3 (100) 3 (100) 

Percebo que algumas coisas no jogo irritam as/os 

jogadoras/es 
2 (66)  1 (33) 3 (100) 

As/os jogadoras/es acham o design do jogo 

atraente, em geral 

  3 (100) 3 (100) 

O jogo não causa nenhuma emoção nas/os 

jogadoras/es 
3 (100)   3 (100) 

Total n(%) : 
7 (100)  11 (100) 18 (100) 

Violetas         

Percebo que o jogo favorece a aprendizagem 

das/os jogadoras/es 
  1 (20) 4 (80) 5 (100) 

As/os jogadoras/es consideram as regras do jogo 

de difícil entendimento 
2 (40) 1 (20) 2 (40) 5 (100) 

O jogo promove o prazer de jogar entre as/os 

participantes 

 1 (20) 4 (80) 5 (100) 

Percebo que algumas coisas no jogo irritam as/os 

jogadoras/es 
2 (40) 2 (40) 1 (20) 5 (100) 

As/os jogadoras/es acham o design do jogo 

atraente, em geral 

  5 (100) 5 (100) 

O jogo não causa nenhuma emoção nas/os 

jogadoras/es 
3 (60) 1 (20) 1 (20) 5 (100) 

Total n(%) : 
7 (100) 6 (100) 17 (100) 30 (100) 

*A categoria Concordo foi formada pela soma dos pontos Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente da 

escala Likert, ao passo que Discordo representa a soma dos pontos Discordo Totalmente e Discordo Parcialmente.  

 

As respostas evidenciaram que as/os adquirentes consideram que os jogos Recriar-se, em 

geral, favorecem a aprendizagem das/os jogadoras/es. Com relação as regras, o (IN)DICA-SUS 

se mostrou de difícil entendimento para as/os jogadoras/es. Dentre os jogos analisados, o 

Banfisa foi o mais bem avaliado na categoria prazer de jogar e potencialidade de gerar emoções 

nas/os jogadoras/es. E quanto ao design dos jogos, Banfisa e Violetas se destacaram por serem 

visualmente atraentes.  



 Com relação a avaliação da marca Recriar-se, esta foi positiva dentre todas/os adquirentes, 

que concordaram com os itens que mensuravam os indicadores probabilidade de comprar 

novamente, probabilidade de recomendar o jogo e grau de identificação com a marca.   

Quanto aos cenários e contextos de utilização dos jogos, o (IN)DICA-SUS e Banfisa são 

usados principalmente em salas de aula, e eventualmente em oficinas pedagógicas. O Violetas 

é frequentemente utilizado em oficinas pedagógicas, grupos de pesquisa e nas atividades da 

rede de enfrentamento da violência contra a mulher.  

Com relação ao público alvo das partidas, o (IN)DICA-SUS é frequentemente utilizado com 

estudantes de graduação da Área da Saúde e, em parcela menor, utilizado com Profissionais de 

Saúde. O Banfisa é usado com unanimidade pelas/os respondentes com estudantes de graduação 

da Área da Saúde. Enquanto o Violetas é utilizado com um público mais diverso, perpassando 

graduandas/os e pós-graduandas/os de diversas áreas do conhecimento, profissionais de direito 

e cidadãs/os no Movimento de Mulheres.  

Quando questionadas/os acerca da possibilidade de utilização dos jogos com outros 

públicos, além dos listados no questionário, as/os respondentes citaram para o (IN)DICA-SUS: 

estudantes técnicos em saúde, usuários do SUS e jornalistas da área da saúde. Para o Violetas, 

as possibilidades apontadas foram: estudantes de Ensino Médio, Líderes Comunitários e 

Religiosos e estagiários da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.  

Quadro 2: Síntese de categorias empíricas extraídas a partir das críticas e sugestões aos 

Jogos Recriar-se, segundo jogos, frequências e depoimentos. Brasília, Agosto, 2020. 

Variável Categorias empíricas 
Relatos 

n (%) 
Exemplos dos depoimentos. 

(I
N

)D
IC

A
-S

U
S

 

Modificação das Regras 

ou Atualização de 

cartelas 

3 (15) 
Q4: Acho que diante das mudanças normativas no SUS 

seria necessária a atualização do jogo. 

Jogo desperta 

sentimentos negativos 
1 (5) 

Q11: Não é todo mundo que consegue se divertir e alguns 

me relataram frustração ou tédio 

Jogo complexo/difícil  2 (10) 

Q11: O (IN)DICA-SUS também é interessante e criativo, 

mas muito complexo, ao abordar leis e conceitos muito 

específicos. 

TOTAL : 6(100) 

B
A

N
F

IS
A

 

Modificação das Regras 

ou Atualização de 

cartelas 

2 (10) 

Q15: Banfisa. Precisa atualizar pq várias regras de 

financiamento mudaram. [...] Eu utilizo a versão 

modificada das regras para ter um fim do jogo em até duas 

horas de aula. 



Jogo complexo/difícil  1 (5) 

Q4: Acho o Banfisa um pouco complexo para jogar em sala 

de aula. Acho que seria interessante materiais de apoio para 

os facilitadores. 

Elogio ao conteúdo do 

jogo 
1 (5) 

Q11: O BANFISA é o mais dinâmico e lúdico, por não 

exigir conhecimento prévio do jogador, em que ele aprende 

durante a partida. 

TOTAL : 4(100) 

V
IO

L
E

T
A

S
 

Modificação das Regras 

ou Atualização de 

cartelas 

1 (5) 

Q5: Realizo algumas atividades sobre gênero com alunos 

de ensino médio, com eles tenho que realizar algumas 

adaptações, tendo em vista a faixa etária e tempo 

disponível. 

Jogo complexo/difícil  2 (10) Q17: Creio que as regras são muito complicadas 

Elogio ao conteúdo do 

jogo 
3 (15) 

Q17: Amo o jogo Violetas. Ele é lindo e muito bem feito. 

Q5: Todos que conhecem o jogo se apaixonam e sempre 

perguntam onde vende! Simplesmente fantástico! [...] Mas 

em todos os locais, sempre discussões muito interessantes, 

é um instrumento riquíssimo! Estão de parabéns!!! 

TOTAL : 6(100) 

P
R

O
D

U
T

O
S

 R
E

C
R

IA
R

-S
E

 

Elogio ao Recriar-se 2 (10) 

Q11: Todos os jogos são muito interessantes e cada um 

possui pontos fortes e fracos [...] O design e a qualidade dos 

materiais são incríveis! Muito bom! 

Q3: O conteúdo é bom, de fácil entendimento. As regras do 

IndicaSUS e do Banfisa são mais tranquilas de entender 

pela similaridade com jogos convencionais. [...] Parabéns 

pelo excelente trabalho! 

Dificuldade com Loja 

Online 
1 (5) 

Q9: Na época queria comprar mais de um, mas o site não 

permitiu. Achei isso uma dificuldade. 

Outros 1 (5) 
Q16: Estou, ansiosamente, aguardando a oportunidade de 

aplicar o jogo com os grupos que mencionei. 

TOTAL : 4(100) 

Total de trechos n(%) 20 (100) 

 

A partir das categorias empíricas podemos observar a frequência em que cada conteúdo 

aparece nos relatos das/os adquirentes. A categoria que se destaca nos jogos (IN)DICA-SUS e 

Banfisa é a necessidade de Modificação das Regras ou Atualização de Cartelas. Diversos 

adquirentes relataram realizar mudanças nas regras e na dinâmica dos jogos para se adaptar ao 



público alvo e ao contexto pedagógico, esse tipo de mudança reafirma o jogo enquanto fluido, 

imaginativo e fomentador da criatividade. A necessidade de atualização das cartelas se dá 

devido às mudanças na legislação que regulamenta a gestão e financiamento do SUS, conteúdo 

que compõe o (IN)DICA-SUS e Banfisa, logo, existe a demanda de que o conteúdo se retifique. 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final desta, foi possível mapear o panorama dos jogos adquiridos no período de Janeiro 

de 2012 à Março de 2020, em que o ano de 2019 se destacou com o maior número de vendas. 

Evidenciou-se que o perfil das/os adquirentes é composto majoritariamente por pessoas do sexo 

feminino, na faixa etária entre 24-31 anos, que cursaram pós-graduação e trabalham como 

docentes, vinculadas a instituições de ensino de diversos níveis. O jogo apontado como 

preferido foi o (IN)DICA-SUS. Dentre os cenários de utilização dos jogos, as/os participantes 

referiram utilizar principalmente em sala de aula e oficinas pedagógicas, ao passo que o 

principal público alvo são estudantes de graduação da Área da Saúde. A avaliação da marca 

Recriar-se, esta foi positiva dentre todas/os adquirentes. A principal sugestão para o 

aperfeiçoamento dos jogos foi a necessidade de Modificação das Regras ou Atualização de 

cartelas. 

Dentre as limitações encontradas para a pesquisa, está a dificuldade de rastrear as/os 

adquirentes para compor o banco de dados, levando em conta as diversas mudanças no método 

de venda online ao longo do período estudado, e a falta de dados sobre as vendas físicas 

realizadas. Bem como, a baixa taxa de resposta ao questionário online.  
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