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RESUMO

A gamificação corresponde ao uso de jogos dirigidos objetivando a resolução de conflitos, problemas práticos, vivenciais ou do cotidiano, 
vislumbrando a participação ativa e implicada dos participantes. Esta pesquisa é do tipo relato de experiência, surge a partir da realização do 
campo de estágio em saúde mental, realizado por dois anos com a oficina terapêutica no Centro de Atenção Psicossocial- CAPS e há um ano 
passou acontecer no campus da Universidade Estacio de Sá à pedido dos usuários. A oficina terapêutica é intitulada por Jogo da Vida, a atividade 
é moderada pela docente da disciplina e pela psicóloga do CAPS, com o apoio de 05 acadêmicos e participação de até 10 usuários por encontro, 
com frequência semanal e duração de duas horas. O tema principal trabalhado foi direitos humanos, implicações no cotidiano dos usuários. O 
objetivo foi trabalhar o tema sobre os direitos humanos; proporcionar a reflexão sobre a temática; potencializar habilidades e competências nos 
acadêmicos. A metodologia ativa escolhida foi a gamificação com a realização do Jogo da Vida, onde os usuários jogavam um dado e o número 
correspondente direciona para uma casa do jogo, está tinha uma experiência do cotidiano dos usuários que previamente foram registrado em 
uma ficha, o jogador diante da experiência descrita tinha que explicar o que significa e que atitude tomaria diante do fato descrito na ficha. A 
partir do argumento ele poderia andar casas, voltar ou estacionar onde estava, a decisão passou pelos argumentos apresentando pelos jogadores 
aos usuários que estavam no momento como expectadores esperando sua vez de jogar. O usuário “ganhador” ao final da gamificação foi 
recompensado com um presente. Os acadêmicos durante a oficina terapêutica realizaram a anamnese psíquica e em seguida construíram o 
processo de enfermagem coletivamente, discutindo as necessidades identificadas justificando as escolhas. Os resultados  demonstrarm que para 
os usuários foi relevante o relato da importância de vivenciar as experiências dos outros usuários e se sentirem preparados caso passassem por 
elas, emoções e sentimentos foram compartilhados e trabalhados na oficina terapêutica, a cada semana formas diferenciadas de lidar com as 
situações de estigma e preconceito intra familiar e sociais foram descritas. Para os usuários foi uma oportunidade de potencializar as ações da 
reabilitação psicossocial, minimizando as desabilidades e incapacidades oriundas da lógica manicomial de cuidado. Para os acadêmicos a 
gamificação como método para desenvolver a oficina terapêutica foi importante para aproximarmos a teoria da prática de forma lúdica e 
prazerosa. Os acadêmicos solcitaram passar pela experiência da Jogo da Vida enquanto participantes e uns elaboraram planos de cuidados para 
os outros, buscamos colocar nas fichas situações de violação dos dieritos humanos novas, onde os acadêmicos apresentaram maior dificuldades 
em lidar. Conlcui se que o uso da gamificacão, associado a metodologia ativa tem consonância com os ideais da reabilitação no que tange a 
valorização do sujeito como ativo em seu processo de educação e cuidado. Sendo assim, a experiência de cuidar realizada pelos acadêmicos 
através do uso do Jogo da Vida para trabalhar a temática direitos humanos se mostrou uma estratégia de cuidado eficiente, na abordagem 
pedagógica onde o processo se mostrou significativo para os usuários e acadêmicos. Implicações na prática além das relatadas foram minimizar 
atitudes institucionalizantes e cronificadoras entre os envolvidos por possibilitar  a reflexão e posicionamento diante das ações preconceituosas e  
estigmatizantes, a dinâmica do Jogo da Vida valorizou a subjetividade e formas de lidar com situações conflitantes, problemáticas, 
potencializando a inserção social de forma ativa e reflexiva.
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