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Resumo 

 
A cultura dos videogames produz questões concernentes aos modos pelos quais a educação e a saúde organizam experiências 
planejadas para crianças e jovens. Neste trabalho, discutimos como utilizamos videogames em oficinas realizadas com crianças e 
adolescentes em um serviço de saúde mental. Destacamos dois importantes elementos de análise: primeiramente, [1] o efeito de 
compartilhamento promovido pelas oficinas de videogame em três níveis: entre jogo e jogadores; entre os participantes do grupo; 
e relativamente à cultura do videogame. E, em segundo lugar, [2] como esse compartilhamento pode gerar fissuras no dispositivo 
psiquiátrico, criando modificações, ainda que momentâneas, nos discursos produzidos e nos modos de habitar os espaços do 
hospital. 
 
Palavras-chave: videogame, oficina, espaços de afinidade, dispositivo. 
 

 
Abstract 

 
The gaming culture produces questions about the standards through which health and education organize experiences for children 
and youth. In this paper, we discuss the use of videogame in workshops held with children and adolescents in a mental health 
service. We emphasize two important elements of analysis: First, [1] the sharing effects promoted by videogame workshops in 
three levels: between game and players; between the participants; and within the video game culture itself. And, secondly, [2] the 
effects of the workshops in the mental care device as whole, but mainly as to their potential to produce breeches in the psychiatric 
apparatus which could  enable modifications, even if momentary, both in the discourses produced and in the ways to occupy the 
hospital environment.   
 
Keywords: video games, workshops, affinity spaces, apparatus. 

                                                 
1
 Psicólogo, mestrando em Psicologia Social e Institucional (UFRGS) e pesquisador do grupo “Oficinando em Rede”. Bolsista 

CAPES/CNPq. E-mail: baum.psico@gmail.com 
2
  Professora associada do Depto. de Psicologia Social e Institucional da UFRGS. Docente orientadora dos PPGs de Psicologia Social e 

de Informática na Educação. Pesquisadora CNPq. Rua Ramiro Barcelos, 2600, sala 300e – Bairro Santa Cecília – Porto Alegre - RS. 



96 

Baum, C. & Maraschin, C. Oficinas de videogame como  

dispositivo de compartilhamento em um serviço de saúde mental 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Pesquisas e Práticas Psicossociais – PPP - 8(1), São João del-Rei, janeiro/junho/2013 

INTRODUÇÃO 
 
O grupo de pesquisa “Oficinando em Rede” 

vem, desde 2004, produzindo uma articulação 
entre cognição, tecnologia e saúde mental. Os 
membros do grupo desenvolveram uma série 
de estudos que visam explorar e experimentar 
tecnologias digitais em oficinas inseridas em 
serviços de saúde mental e de saúde básica 
(Maraschin, Francisco, & Diehl, 2011; 
Palombini, Maraschin, & Moschen, 2012).  

No transcurso das oficinas, o desejo dos 
jovens pelos jogos eletrônicos era recorrente. 
Jogar representava, de fato, um dos principais 
motivos para a participação nas oficinas. Mas 
tal desejo causava desconforto e tensionava o 
planejamento dos oficineiros que, de modo 
geral, não eram familiarizados com essa mídia. 
Além da pouca familiaridade, o grupo não 
tomava os videogames como objeto de 
pesquisa. Assim, desafiados pelos próprios 
jovens participantes das oficinas, o videogame 
passou a ser um objeto de nossos estudos. 

Os jogos eletrônicos configuram a imagem 
condensada das tecnologias de informação 
contemporânea nas quais textos, sons e 
imagens combinam-se e comunicam-se com os 
jogadores em um mesmo suporte. Squire 
(2006) assinala que jogar videogames constitui 
experiência inusitada em relação a outras 
experiências cotidianas. Comenta que é muito 
fácil cair em uma posição moralista e 
representacionista quando se analisa essa 
experiência a partir da perspectiva de um não 
jogador. Assim, julgamentos gerais, como se os 
jogos fizessem bem ou mal, os tomam como 
uma espécie de representação em miniatura 
do “mundo real”. Mas, segundo o autor, 
quando se analisam os videogames a partir da 
posição de um jogador imerso, a ideia de 
representação é contestada.  

A imersão no jogo se configura como uma 
experiência em outro mundo, onde as regras e 
as normativas são distintas daquelas que 
consideramos no suposto mundo real. Por 
exemplo, nos chamados jogos em primeira 
pessoa, que são lidos pela via moralista e 
representacionista como de incitação à 
violência, o ato de matar tem outra 
significação. Se, no “mundo real” o ato de 

matar visa aniquilar o adversário e se enquadra 
nas normativas policiais e jurídicas, no 
videogame, mata-se não o adversário, mas seu 
personagem, seu avatar. Isso faz toda a 
diferença, pois os jogadores não aniquilam o 
adversário; ao contrário, esperam que, ao ser 
derrotado, o adversário busque novas 
estratégias e possa jogar melhor. Assim, no 
próximo combate, o vencedor atual também 
será mais desafiado, o que o leva a novas 
aprendizagens. A morte significa uma 
incorporação da potência do outro e não seu 
aniquilamento. Tal fato pode ser observado na 
configuração do que chamaremos de “espaços 
de afinidade” (Gee, 2007), um conjunto de 
compartilhamentos e regras subjacentes que 
emerge em torno do jogo, permitindo aos 
novatos aprenderem com os experts, 
permitindo a disseminação do conhecimento, a 
ocorrência de um deslocamento do eu e a 
emergência de um coletivo. De modo que, 
nesse espaço, a normativa é de 
desenvolvimento, de aprimoramento e de 
compartilhamento.  

No intuito de produzir estudos 
acompanhando jogadores imersos, traçamos 
um projeto de pesquisa que busca, ao “jogar 
com” diferentes jogadores iniciantes e 
experientes, pensar como essa experiência 
evidencia modos de operar de nossa própria 
cultura e como ela pode ser tratada nos 
campos da saúde e da educação. A partir dessa 
proposta, desenvolvemos um projeto com três 
oficinas de videogames envolvendo usuários e 
trabalhadores de um serviço de saúde mental. 
Um dos primeiros desafios foi conversar com 
os profissionais de saúde sobre a conexão 
existente entre videogames e cultura. 
Precisávamos, ao mesmo tempo, combater a 
ideia de que os videogames são estranhos à 
cultura ou de modo geral prejudiciais à saúde, 
assim como construir um espaço para seu uso 
dentro de um serviço de internação. 

Optamos pelo uso de oficinas, que se 
tornaram um espaço terapêutico de destaque 
a partir da reforma psiquiátrica por se 
apresentarem como uma alternativa à 
psiquiatria clássica.  Oficinas terapêuticas 
permitem que o paciente psiquiátrico acesse 
atividades laborais, artísticas ou comunicativas 
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com o intuito de uma reinserção social. 
Tradicionalmente, elas estão vinculadas ao 
movimento da reabilitação psicossocial (Cedraz 
& Dimenstein, 2005). Tomamos, por outro 
lado, a oficina como uma intervenção que 
coloca em primeiro plano um fazer 
compartilhado, que desestabiliza a relação 
tradicional entre saber e fazer, uma vez que o 
conhecimento técnico - das áreas disciplinares 
vinculadas à saúde - pode ser colocado em 
suspensão, no que se refere às ações 
protagonizadas na oficina. O que conta é o 
fazer em conjunto no mundo do videogame.  

Simultaneamente, tomamos a oficina como 
dispositivo de pesquisa, uma vez que ela nos 
permite acompanhar uma processualidade que 
ocorre a partir de uma determinada 
configuração de elementos que atuam ao 
mesmo tempo, não nos limitando apenas ao 
produto final, mas incluindo seu processo de 
produção. No desdobramento das atividades, 
existe uma disposição de materialidades, ideias 
e sentimentos que podem ser percebidos, 
propostos e retomados a cada encontro. Os 
encontros não se definem unicamente pelas 
características dos objetos materiais que guiam 
o fazer de cada oficina – no caso, os 
videogames –, mas também o modo como 
estão disponibilizados e a maneira como os 
participantes se dispõem à ação constituem 
um domínio que se delineia a cada momento. 
Toda a oficina é centrada no compartilhar, na 
ideia de um espaço em comum que permite o 
encontro dos participantes com um modo de 
organização específico (Araldi, Piccoli, Diehl, & 
Tschiedel, 2012). 

Esse fazer compartilhado se produz com 
certas materialidades.  Elas constituem um dos 
atores desse fazer em comum, ao definir um 
domínio de experiências, ações e 
possibilidades de compartilhamento. As 
particularidades de cada objeto são o que 
conduz o funcionamento da oficina, pois as 
características de cada suporte vão contribuir 
com tipos distintos de compartilhamento 
(Araldi et al., 2012). No caso de nossas oficinas, 
o videogame atua como um actante no 
processo. 

Embora seja recorrente a comparação dos 
videogames com a televisão e o cinema, a 
experiência com os videogames nos mostra 
que ele tem mais em comum com obras 
espaciais, como a escultura ou a arquitetura, 
do que com obras narrativas unidirecionais 
(Squire & Jenkins, 2002). 

Jogos eletrônicos são ambientes 
construídos. Os designers do jogo criam 
mundos imersivos com regras embutidas e 
relações entre objetos que permitem 
experiências dinâmicas. Essa organização 
espacial serve, em termos gerais, para criar 
uma atmosfera que encoraja a performance do 
jogador, a competitividade ou a colaboração, 
de acordo com cada caso. Esses elementos e 
regras definem os termos iniciais da 
experiência dos jogadores. O ambiente é 
projetado para apresentar aos jogadores 
objetivos claros, de modo que estimule o 
jogador a identificar os problemas e 
desenvolver planos de solução. Cada um 
desses espaços possui muitos pontos de 
entrada e saída e diversos caminhos possíveis, 
dando oportunidade para jogadores lidarem de 
modo criativo com esses problemas (Squire & 
Jenkins, 2002). 

Squire (2006) propõe que os videogames 
sejam entendidos como uma experiência 
projetada, um contexto, em vez de um texto, 
no qual a experiência ocorre. Alguns game 
designers, por exemplo, pensam sua tarefa 
como a de criar o contexto onde essa 
experiência acontece, planejando as regras, as 
representações e os papéis dos jogadores; 
criando parâmetros em que os jogadores 
podem se expressar. Isso gera uma tensão 
sobre quem, de fato, é o autor da experiência 
do jogo. (Squire, 2006). Se aceitarmos esse 
pressuposto, o importante é compreender os 
modos de habitar esses espaços, os 
mecanismos utilizados para criar sentidos e 
como esses sentidos e experiências emergem. 
Para seu estudo, é necessária uma ontologia 
que leve em consideração a ação dos jogadores 
ao criar essa experiência. 

Steinkuehler (2006) descreve esse processo 
de jogar como uma fusão de produção e 
consumo de intenções humanas – dos 
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jogadores e dos designers – resultando em 
modos de habitar esses espaços que são 
completamente distintos do projeto original. O 
modo como cada jogador participa do jogo não 
é facilmente determinado pelas regras 
disponíveis. Esses modos têm uma tendência a 
se transformar e evoluir até o agenciamento 
entre as regras disponíveis e as práticas 
emergentes atingirem um ponto de equilíbrio – 
ainda que temporário. 

A intervenção aqui analisada foi realizada 
no espaço do Centro Integrado de Atenção 
Psicossocial (CIAPS), um serviço de 
atendimento em saúde mental para crianças e 
adolescentes em sofrimento psíquico. Ele 
constitui parte da estrutura do Hospital 
Psiquiátrico São Pedro, vinculado à Secretaria 
de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, 
atuando por meio do Sistema Único de Saúde. 
Possui um serviço de internação, com dez 
leitos para crianças e dez leitos para 
adolescentes, que atende a algumas regiões do 
estado, e um ambulatório, destinado a crianças 
e adolescentes no território de abrangência do 
serviço, na cidade de Porto Alegre. 

As oficinas foram realizadas em três 
sábados consecutivos, durante a manhã e a 
tarde, como uma atividade opcional, na qual os 
internos e os trabalhadores eram convidados a 
participar. Tinham a duração de 
aproximadamente uma hora e trinta minutos e 
cada grupo contava com cerca de vinte 
participantes. A participação dos menores foi 
autorizada pelos pais através da assinatura de 
um termo de consentimento livre e esclarecido 
e seus nomes foram substituídos por 
pseudônimos ao longo do texto. As oficinas 
eram acompanhadas por três oficineiros ou 
mais, participantes do projeto de pesquisa. O 
objetivo das oficinas não era somente a 
interação com os jogos eletrônicos, mas 
também o uso e exploração de diferentes 
softwares e tecnologias digitais (como vídeo e 
fotografias), disponibilizando aos participantes 
novos modos de expressão e comunicação. 
Elas eram estruturadas em três momentos. No 
primeiro, discutiam-se as propostas para o 
trabalho daquele encontro. O segundo 
momento abarcava a execução da oficina, 

onde os games eram jogados em duplas, 
enquanto os demais participantes filmavam, 
fotografavam e/ou assistiam e comentavam o 
jogo. E, por fim, havia um momento no qual os 
participantes compartilhavam sua experiência. 

No primeiro encontro utilizamos o jogo 
musical Guitar Hero (Harmonix, 2005), no qual 
o jogador utiliza o controle do videogame para 
simular uma guitarra e avança de acordo com a 
sintonia que é capaz de estabelecer com a 
música. Apesar de o modelo de jogo servir aos 
propósitos da pesquisa, ele pareceu não atingir 
as expectativas dos participantes da oficina. 
Uma das hipóteses levantadas na avaliação 
posterior foi que as músicas disponíveis no 
jogo não se conectavam com a cultura 
daqueles jovens. Nos dois encontros seguintes 
propusemos outros dois jogos. O Pro Evolution 
Soccer 6 (Konami, 2006), no qual dois 
jogadores se enfrentam, cada um controlando 
um time de futebol, e o jogo de corrida Need 
for Speed: Carbon (EA Canada, 2006). Esses 
últimos tiveram mais aceitação por parte dos 
participantes. 

A análise que se segue foi feita a partir do 
diário de campo construído pelos oficineiros 
participantes do projeto de pesquisa. Um dos 
elementos centrais da análise é a emergência, 
nas oficinas, de um tipo de comunidade. Uma 
experiência “em comum” provida pelo 
videogame. O segundo elemento de análise diz 
do modo como instituição e funcionamento da 
oficina interpenetram-se e como esse modo de 
pesquisa se distancia da neutralidade da coleta 
de dados, aproximando-se da noção de 
produção desses dados, de uma forma mais 
alinhada com as propostas da pesquisa de 
intervenção. 

 
 

VIDEOGAMES, ESPAÇOS DE AFINIDADE E 
COMPARTILHAMENTO 

 
Comunidade é um termo que tem sido 

amplamente utilizado, frequentemente 
associado à Internet. É empregado geralmente 
para descrever pessoas interessadas pelo 
mesmo estilo musical, pelo mesmo autor, por 
algum tipo de comida ou que seguem alguma 



99 

Baum, C. & Maraschin, C. Oficinas de videogame como  

dispositivo de compartilhamento em um serviço de saúde mental 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Pesquisas e Práticas Psicossociais – PPP - 8(1), São João del-Rei, janeiro/junho/2013 

 

crença. Existem também outros tipos de 
comunidade, por exemplo, um fã clube ou um 
grupo terapêutico. A comunidade conecta e 
interconecta essas pessoas, confirmando assim 
que existe algo em comum entre elas que pode 
ser largamente compartilhado. 

No estudo das oficinas de videogame, 
fizemos um exercício de pensar além dessas 
definições de comum e comunidade. Isto não 
invalida as anteriores, mas aprofunda o sentido 
que elas podem assumir no nosso dia a dia e 
no dia a dia dos serviços de saúde mental. 
Partimos da noção proposta por François 
Jullien (2008) que, em uma abordagem 
filosófica, discute três conceitos: o universal, o 
uniforme e o comum. Enquanto o primeiro é 
lógico, o uniforme é puramente econômico, o 
comum é essencialmente político. Assim, 
segundo Jullien: 

 
Na outra ponta do triângulo, está o comum, 
conceito que não é lógico (ou derivado da 
razão) como o universal, tampouco 
econômico (ou derivado da produção), como 
o uniforme, mas que, em sua essência, é 
político: o comum é aquilo de que temos 
parte ou tomamos parte, o que é partilhado 
e do qual participamos (Jullien, 2008, p. 36).  

 
O comum é colocado como um lugar de 

(com)partilhamento que se constitui na 
experiência; não é estabelecido a priori como o 
universal, tampouco é dado como padrão com 
intuito de uniformização (Jullien, 2008). O 
comum não se limita a valorizar o que há de 
semelhante, mas olha para o singular, ou 
individual, de cada sujeito, fazendo daí emergir 
uma comunidade. 

A literatura tem denominado de 
“comunidade de prática” os coletivos que se 
filiam a determinados temas na Internet e que 
compartilham questões educacionais e de 
trabalho (Wenger et al., 2002).  Gee (2007), 
por outro lado, sugere a denominação de 
“espaços de afinidade” uma vez que a ideia de 
comunidade pode levar a sentidos de 
pertencimento e de relações de 
consensualidade que não são adequadas ao 
conjunto das relações existentes nos espaços 
de trocas gerados pelos videogames. Pensamos 

que o termo “espaços de afinidade” ganha 
ainda mais pertinência quando utilizado para 
se referir às práticas do videogame em uma 
oficina, deslocando o objetivo de “jogar bem” 
para o de compartilhar o jogo. Algumas das 
características desse espaço são encontradas 
facilmente em oficinas, tais como: (a) a 
participação é aberta a qualquer usuário; (b) há 
o compartilhamento do mesmo espaço por 
iniciantes e veteranos; (c) existe o poder dos 
participantes de definir e transformar o 
ambiente; (d) o conhecimento é compartilhado 
entre os jogadores e; (e) existem múltiplas 
formas de participar.  

Os espaços de afinidade se relacionam a 
algum conteúdo. É um espaço de algo/espaço 
para algo. Para Gee (2007), é possível analisar 
o conteúdo nesses espaços de afinidade de 
dois modos. De um modo direto, ou seja, de 
como ele está organizado, o que está presente 
e o que está ausente. Mas também podemos 
pensá-lo de um modo indireto, tal como nos 
modos como os integrantes interagem com o 
conteúdo. No caso dos videogames, focar o 
conteúdo, de um modo direto, significa 
perguntar sobre o design desses jogos, 
enquanto que focar na via interacional significa 
perguntar como as pessoas organizam seus 
pensamentos, suas crenças, seus valores, suas 
ações e suas interações sociais em relação aos 
sinais que estão disponíveis nos jogos. Mas, o 
mais interessante nos videogames é que 
podemos interagir diretamente com os 
conteúdos em tempo real nas estratégias do 
jogo. Conteúdo e interação estão juntos uma 
vez que o avatar é, ao mesmo tempo, parte e 
não parte do conteúdo do jogo, pois também 
depende de um jogador que o opere. Essa 
imersão como conteúdo do jogo é uma 
experiência inusitada que pode ampliar modos 
de experiência de si. Gee (2009b) recorre à 
expressão “Eu-enquanto-personagem” para 
assinalar a experiência de deslocamento 
identitário que o processo de assumir o 
controle de um avatar desencadeia no jogador. 

As relações estabelecidas nas oficinas de 
videogames nos mostraram momentos de 
emergência coletiva que relacionamos aos 
espaços de afinidade que se instituíam: 
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atitudes como ajudar os colegas no 
entendimento das regras ou no manuseio dos 
controles do jogo, ajudar e encorajar outros a 
participar do jogo, criar momentos de troca, 
aprendizado e um espaço para interação 
compartilhamento e coexistência. 

As oficinas permitiram observar três tipos 
distintos de compartilhamento, embora 
complementares. O primeiro se refere à 
coordenação de ações com o próprio jogo e 
com seus periféricos. Cada jogo se organiza 
como um mundo, com um conjunto de regras, 
de objetos, de objetivos, de possibilidades e de 
restrições que lhe são próprios. Devido a essas 
características, o jogo requer um acoplamento, 
ou seja, coordenação de ações que considerem 
essa estrutura para, a partir dela, poder 
inventar seus próprios percursos. Essas 
características podem possibilitar mais ou 
menos imersão de acordo com as 
possibilidades dos participantes e as 
disposições do ambiente virtual. A relação 
estabelecida com o jogo faz que o jogador 
sinta-se dentro, sendo parte do jogo, o que 
permite que ele experiencie seu potencial para 
jogar e competir. 

Diferente de uma tecnologia 
predominantemente narrativa como a do livro, 
por exemplo, não se chega à apropriação de 
um jogo eletrônico através da leitura de seu 
manual. Tampouco sendo somente um 
expectador. O acoplamento se produz através 
da exploração (Levy, 2004) da manipulação do 
jogo, de suas variáveis e seus controles. É pela 
imersão que o jogo se releva e os jogadores 
podem constituir outras experiências para 
além daquelas que são programadas. O sentido 
se incorpora à ação dos jogadores. Desse 
modo, cada jogador encontra informações 
diferentes em outra ordem, o que conduz a um 
histórico de ações distinto e, portanto, 
significados e compreensões diferentes. Além 
disso:  

 
[...] foi interessante observar a postura 
enquanto jogavam; corpo solto na cadeira, 
muitas vezes joelho dobrado, apoiado na 
cadeira da frente, sentados como num carro 
de corrida; foco, com concentração na ponta 
dos dedos e olhos grudados na tela; 

movimentos rápidos, toques leves nos 
botões fazem com que o carro consiga 
acompanhar o movimento sinuoso da pista; 
agora entendo por que, nas minhas 
tentativas de jogar, descambo para um lado 
e para outro, perdendo o controle; não dá 
para pressionar o botão; é preciso somente 
tocá-lo de leve, pois isso já é suficiente 
(Diário de campo, novembro de 2010). 

 
O acoplamento ao videogame se configura 

em uma ordem diferente dos acoplamentos da 
experiência fora dele. Os jogos são 
desafiadores por colocarem o jogador diante 
de uma situação de risco inesperado, a qual 
pode ser experimentada com outro grau de 
consequências ao próprio acoplamento. Assim, 
embora fracasse em alguma missão, o 
acoplamento se rompe circunstancialmente, 
mas pode ser retomado. Gee (2009a) diz que: 

 
[...] os bons videogames reduzem as 
consequências das falhas dos jogadores; 
quando erram, eles sempre podem voltar ao 
último jogo que salvaram. Os jogadores são 
assim encorajados a correr riscos, a explorar, 
a tentar coisas novas. Na verdade, fracassar 
em um game é uma coisa boa (p. 171). 

  
O resultado disso pode ser percebido como 

um segundo tipo de compartilhamento 
ocorrido nas oficinas. O compartilhamento de 
experiências que se dá no momento em que os 
participantes ajudam uns aos outros no 
entendimento das regras do jogo, distribuem 
seu know-how e habilidades. 

Os jogos promovem essa cooperação, 
produzindo um em-comum entre os jogadores. 
Gee (2009b) fala de jogadores que não são 
apenas consumidores mas também 
produtores: eles não obtêm a informação 
pronta, mas ajudam a "escrever" o seu mundo. 
Essa é uma forma positiva de pensar sobre os 
jogos, em vez de simplesmente pensar que eles 
"não são bons." Bons jogos funcionam como 
simulações que ensinam formas de vida que 
podem ser transportadas para a vida diária das 
pessoas, como a cooperação, como se 
descreve a seguir: 
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Maurício e Marcos tiveram dificuldade de 
saber se eram eles que jogavam ou se era o 
computador. Afirmavam que “não era de 
verdade” que “os jogadores jogavam 
sozinhos”. André mostrou a eles que eram 
eles que estavam jogando. Foi Marcos quem 
descobriu que além das setas de direção, o 
botão com o sinal de um círculo fazia chutar 
e o do X fazia o passe. Com essas 
descobertas conseguiu fazer gols. O que lhe 
deixou muito feliz. Após, Chandler e Eric 
fizeram outra partida, Eric conseguiu 
rapidamente coordenar os controles com os 
movimentos dos jogadores e fez 2 gols. Ele 
ficou dizendo “Pô, eu sou bom em futebol!” 
Indicando a surpresa que teve com seu 
próprio desempenho (Diário de campo, 
novembro de 2010). 

 

Um terceiro compartilhamento é o de como 
a cultura dos jogos produz questões aos 
padrões através dos quais a educação e a 
saúde organizam experiências planejadas para 
crianças e jovens. Um dos atrativos dos jogos 
parece ser justamente sua endogenia, na qual 
a motivação e o contexto estão intrin-
secamente ligados à jogabilidade. Ou seja, ao 
inserir os jogos em outros contextos, como os 
da saúde e os da educação, é preciso não 
perder de vista a conexão com a jogabilidade. 
O contexto projetado no interior do jogo 
relaciona-se com o contexto onde ocorre a 
oficina. O contexto do jogo expande o contexto 
do CIAPS, multiplicando as possibilidas de 
experiências em um serviço de saúde mental. 
“Pô, eu sou bom em futebol!” é uma sensação 
que dificilmente seria possível no contexto 
hospitalar, a não ser através dos videogames 
(uma vez que esses usuários encontram-se 
internos em uma instituição que não dispõe de 
recursos para realizarem atividades fora do 
espaço de confinamento), mas ao mesmo 
tempo expande a experiência de estar em um 
serviço de internação psiquiátrico. Os jogos 
proporcionam aos jogadores "um sentido real 
de agência e controle", dando um "senso de 
propriedade sobre o que estão fazendo" (Gee 
2009a. p.170). 

Em vista disso, podemos tomar os games 
como sendo mais do que tecnologias, como 
meios que comportam práticas sociais. O jogo 

provoca uma sinergia com o contexto no qual ele 
e jogado, o que implica que tanto os jogadores 
(no momento de cada partida), como os 
espectadores, os oficineiros e os oficinantes 
fazem parte dos espaços de afinidade, 
contribuem e constituem a jogabilidade. Nessa 
perspectiva, os games passam a ser um modo de 
exploração de mundos na cultura.  

Essas são importantes possibilidades 
quando pensamos no trabalho em saúde 
mental para  as crianças e os jovens. Em nossa 
experiência, as oficinas abriram um espaço de 
experimentação, possibilitando graus de 
autoria em sua ação. As normas da instituição 
psiquiátrica são rígidas. Existem poucos 
espaços de experimentação onde os usuários 
possam escolher algo sobre o seu fazer. Vemos 
então os jogos de videogame como geradores 
de discursos divergentes em tal ambiente. 

Segundo Passos e Kastrup (2012), a 
experiência de criação da oficina constrói uma 
noção de coletivo e a própria instituição dessa 
noção transforma a experiência de internação. 
As conexões que se estabelecem entre os 
participantes no decorrer de uma oficina, como 
também as relações consigo mesmo, não são 
identitárias, no sentido de confirmarem algo já 
sabido, mas operam ampliando o espaço de 
experimentação de si e do mundo. Quando 
algum participante está jogando, da mesma 
forma que interage com o mundo do jogo, 
experimenta a si mesmo. Experimentando o 
fluxo de informação que vem do videogame, 
seja o som ou as imagens - ao mesmo tempo 
percebe-se imerso nele. A atenção circula entre 
o videogame e uma atenção a si. Ao mesmo 
tempo em que se concentra no processo de 
jogar, ele se percebe concentrado no processo 
de criação, de jogo. É como se houvesse uma 
espécie de fronteira, uma espécie de dois lados 
da mesma experiência, uma vez que: 

 
Ao mesmo tempo em que estou criando, me 
experimento criando, eu me percebo 
criando. E isso cria certa relação consigo, que 
não é uma relação com o plano identitário, 
mas com o plano das virtualidades, então eu 
me vejo fazendo coisas que eu jamais 
imaginei que fosse fazer (Passos & Kastrup, 
2012). 
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O participante, seja ele oficineiro ou 
oficinando, se percebe participando de um 
processo e se surpreendendo com algumas 
coisas que fala, com a coragem que teve de se 
colocar ou com a ideia que deu e foi aceita e que 
acabou vindo a compor aquele produto. O 
videogame em especial convoca essa 
experiência, colocando o jogador em situações 
inusitadas, que podem ser muito distantes do 
cotidiano, mas que transformam a percepção de 
si e a relação com o grupo. Desse modo: 

Em um momento, ao iniciar nova partida, 
selecionaram um jogo individual em uma pista 
[de corrida] muito difícil, com um precipício. 
Henrique estava jogando e “voou” precipício 
abaixo. Ficou atônito. Levantou-se surpreso e 
disse que havia morrido (mas com uma 
surpresa de ter um enorme desafio pela 
frente). Michel quis também jogar e 
novamente caiu no abismo e teve a mesma 
sensação que Henrique (Diário de campo, 
novembro de 2010). 

No presente caso, o fato de os jogos 
estarem inseridos em um formato de oficina 
faz com que seu potencial de 
compartilhamento possa ser ainda mais 
explorado. Em uma oficina há espaço para 
proposições singulares, mas existe a ênfase de 
que as mesmas possam ser compartilhadas, 
postas em comum. O comum e o singular não 
estão em contradição, mas em um exercício, 
muitas vezes tenso, entre imersão, 
reconhecimento, pertencimento e diferença. 
Do mesmo modo que no jogo, em uma oficina 
há o convite a um linguajar que é capaz de 
acolher a diferença e produzir 
compartilhamento e trânsito, compondo 
outras parcerias. 

 
 

OFICINAS COMO FERRAMENTAS 
 
Tradicionalmente, pensamos os serviços de 

saúde mental como locais de tratamento e cura. 
O movimento da reforma psiquiátrica nos 
mostrou, por outro lado, que o hospital 
psiquiátrico pode excluir, dividir e rotular. 

A lógica manicomial, afinal, não se restringe 
ao modo pelo qual são tratados os pacientes, 

mas se configura como um dispositivo; uma 
ordem naturalizada que organiza elementos 
heterogêneos em torno de certa manifestação 
discursiva que toma importância em um dado 
momento histórico. Nas palavras de Foucault 
(1995), o dispositivo é: 

 
[...] um conjunto decididamente 
heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, 
decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, 
proposições filosóficas, morais, filantrópicas. 
Em suma, o dito e o não dito são os 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a 
rede que se pode estabelecer entre estes 
elementos (p. 244). 

 

O dispositivo psiquiátrico tem sua maneira 
de dar visibilidade a algumas práticas e tornar 
outras invisíveis pela maneira como dispõe 
sujeitos, conhecimentos e materiais. Como 
Deleuze (1990) afirma, diferentes elementos 
compõem um dispositivo, mas o mais 
importante é que o dispositivo se movimenta: 

 
Todo o dispositivo se define pelo que detém 
em novidade e criatividade, e que ao mesmo 
tempo marca a sua capacidade de se 
transformar, ou de desde logo se fender em 
proveito de um dispositivo futuro, a menos 
que se dê um enfraquecimento da força nas 
linhas mais duras, mais rígidas, ou sólidas. E, 
na medida em que se livrem das dimensões 
do saber e do poder, as linhas de 
subjectivação parecem ser particularmente 
capazes de traçar caminhos de criação, que 
não cessam de fracassar, mas que também, 
na mesma medida, são retomados, 
modificados, até a ruptura do antigo 
dispositivo (p. 159). 

 

As oficinas aqui descritas operam no 
interior do dispositivo psiquiátrico, trazendo a 
universidade e a tecnologia para seu interior. 
No fazer-oficina circulam conhecimentos, 
técnicas, experiências e produção de 
subjetividade. Kastrup e Barros (2010) sugerem 
que o dispositivo panóptico descrito por 
Foucault atuaria em um plano molar, enquanto 
as oficinas atuariam como uma ferramenta no 
plano molecular, que dispõe materialidades e 
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subjetividades em uma configuração 
alternativa. “Trata-se, então, de dispositvos 
dentro de dispositivos, como na série de 
bonecas russas” (p. 79). O termo série aparece 
justamente para indicar a ligação existente 
entre os dois planos e o agenciamento 
concreto que permite o funcionamento e o 
efeito de ambos.  

Essa proposta, que é simples à primeira 
vista, sustenta-se através de pequenos 
rompimentos e diferenças que florescem 
dentro do cotidiano do hospital. Entre essas 
diferenças, podemos citar a participação 
voluntária nas oficinas, que deixa aos jovens a 
opção de escolher participar ou não; a 
liberdade para propor novas ideias e se 
apropriar singularmente de tudo que é 
disponibilizado na oficina; e a proposta de 
experimentação em grupo, de suspensão de 
identidades individuais para uma composição 
coletiva que extrapola os limites de 
prontuários e fichas de pacientes e dos 
trabalhadores do serviço. 

As oficinas atuam como ferramentas sobre 
as linhas de subjetivação propostas por 
Deleuze, na borda do dispositivo, permitindo 
que se acompanhe a passagem de um 
dispositivo ao outro, mostrando pontos de 
fratura nos modos dominantes de 
subjetivação. Uma vez que, inventar novas 
formas de viver não se dá em um campo livre 
de constrangimentos, para ocorrer, essa 
invenção se utiliza de configurações em 
situações específicas. É assim que a oficina 
pensada como ferramenta permite a irrupção 
daquilo que se encontrava bloqueado para a 
criação, desfazendo códigos que se 
encontrariam, de outro modo, pré-
determinados. A tecnologia age, nesse caso, na 
modulação das possibilidades de criação 
(Araldi et al., 2012) . 

Podemos dizer que esse processo se dá 
através de um efeito de grupalização ou de 
formação de um coletivo, quando é proposto 
um momento de suspensão das identidades e 
de experimentação de si. Trata-se de um 
espaço onde é possível interagir 
principalmente por meio de um esforço em 
comum, podendo-se deixar em segundo plano 

elementos identitários como gênero, raça, 
profissão ou diagnóstico. O videogame 
permitiu reorganizar os participantes, não mais 
entre crianças e adolescentes, oficineiros e 
oficinandos, mas em uma horizontalidade a 
favor de um objetivo em comum. Mesmo uma 
possível divisão entre os que sabem jogar mais 
e os que sabem menos é diluída nos desafios. 
O que se forma é um continuum de pessoas 
que pode variar do desconhecimento completo 
à especialidade, mas que vai se produzindo no 
encontro dessas diferenças, no atravessa-
mento de múltiplas vozes, sem que nenhuma 
seja adotada como a autoridade, pois: 

 
[...] enquanto não joga, presta atenção 

na tela, observa as sequências, ouve as 
músicas. Ocorre então certo deslocamento, 
ele deixa de olhar unicamente para a tela e 
começa a observar minhas mãos enquanto 
jogo. Quer saber como me movimento, 
como se eu escondesse um segredo sobre o 
jogo. Que ele tem que descobrir. Ele deixa 
isso bem claro quando diz: ‘Ele tem as 
manha’ (Diário de campo, novembro de 
2010). 

 
A organização da oficina com  videogames 

deixa vir a tona um comum que perpassa todos 
os participantes - isso porque o conhecimento 
não se encontra, como poderia se pensar, 
isolado “dentro” de um dos participantes, mas 
está disperso não só entre os jogadores, mas 
também nos jogos, nos videogames e mesmo 
na composição da oficina. Tal modo de operar 
constitui uma rede através da qual os saberes e 
as habilidades de cada um podem se conectar 
e ser distribuídos, de modo que os 
participantes passam a agir em conjunto com 
resultados inesperados e mais eficazes do que 
se agissem sozinhos. Esse conhecimento flui e 
se constrói através da prática e, 
eventualmente, pode  ser traduzido em 
palavras como “ele tem as manha”. Ainda 
assim essas atuações articulam-se e 
contribuem para alcançar o objetivo do jogo. 

Quando dispomos de espaço para a 
invenção e deixamos de lado os significados 
individualizantes que foram atrelados aos 
jovens durante toda sua vida e reforçados, 
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durante sua passagem pelo manicômio, existe 
a possibilidade de ressignificação. Como 
podemos ver neste trecho: 

 
Ao contrário, eles ficam cantando. 
Reproduzindo o ritmo da música, a 
sonoridade da letra. Se deixam afetar. Eu 
também me deixo afetar. [...] Enquanto 
jogávamos não éramos um interno e um 
oficineiro. Éramos adversários em um jogo 
amistoso. As grades não importavam, os 
remédios não importavam. A enfermagem 
não tinha função. Nos misturamos tanto, que 
me pego jogando com contra Daniel, 
oficineiro, e os oficinantes nos observam e 
dão palpites. Constituímos a própria 
lateralidade que tanto elogiamos. Eu não era 
um professor, que tinha algo a dizer sobre o 
jogo. Eu era um adversário, cujo 
enfrentamento representava um bom 
desafio. Com uma interação que só era 
possível através dos controles e da tela. 
Ninguém queria uma aula (Diário de campo, 
novembro de 2010). 

 

A proposta de trabalho com oficinas de 
videogames ganha importância quando 
levamos em consideração a produção de uma 
dimensão existencial para além daquela 
produzida pelo dispositivo psiquiátrico. Não se 
trata, todavia, de um universo paralelo ou 
alternativo, e sim de um desbloqueio das vias 
criativas. Ou seja, propomos o trabalho com 
outras linhas do dispositivo e com um regime 
de luz que dê visibilidade a outros aspectos e 
valores invisibilizados pelo cotidiano do 
hospital psiquiátrico. A oficina é capaz de 
dispor inúmeros artifícios para buscar, nas 
fissuras de um dispositivo instituído, o 
combate daquilo que impede a vida de 
manifestar suas diversas possibilidades. 
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