
Resumo * O artigo aborda os pressupostos teóricos presentes na formulação dos jogos em treinamento
e desenvolvimento do potencial humano, destacando as etapas importantes para a utilização dos jogos
no contexto organizacional. Concebe a necessidade crescente da utilização dos jogos cooperativos,
por possibilitarem o surgimento de ações e práticas voltadas para o compartilhar de experiências e
vivências individuais e coletivas. Apresenta a aplicabilidade dos jogos em instituições de saúde, empresas
e organizações. Salienta, também, a importância do processo de avaliação adotada após sua utilização,
ressaltando os parâmetros de verificação, eficiência e eficácia.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade forne-

cer subsídios conceituais e práticos sobre os jogos
em treinamento e desenvolvimento do potencial

humano no cenário contemporâneo. Tem como

objetivo, também, apresentar opções quanto à

utilização das práticas grupais em treinamento e
desenvolvimento, assinalando as suas contribui-

ções para a educação e desenvolvimento dos talen-

tos humanos no âmbito pessoal, profissional e

organizacional.
Adota como ponto de partida a potencialização

dos talentos e, ao mesmo tempo, destaca os passos
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a serem dados para o alcance da excelência, em re-

lação à aplicação de jogos no contexto das equipes,

observando os mitos presentes nessa relação e apre-
sentando estratégias de ação para lidar assertiva-

mente com tais jogos. Há, também, referência ao

processo de avaliação, bem como aos resultados

obtidos em decorrência da adoção equilibrada de

teoria e prática dos jogos. O artigo enfatiza que o
contexto contemporâneo do treinamento e desen-

volvimento favorece cada vez mais a ampla reflexão
sobre a necessidade de encontrar novas alternativas

para a condução efetiva dos jogos, destacando as

suas principais interfaces para que se possa migrar
de comportamentos omissos e competitivos, para

comportamentos cooperativos, visando a alcançar

maior interação e excelência nos processos indivi-
duais e coletivos no ambiente socioprofissional.

2. DESENVOLVIMENTO TEMÁTICO

2.1 OS PROCESSOS GRUPAIS
A atenção, a discussão e o interesse sobre os pro-

cessos grupais, abrangendo sua origem, organização
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e evolução, sempre foram objeto de análise das
ciências sociais e, especificamente, das ciências
humanas.

Diversos estudiosos foram responsáveis pelo
aclaramento e melhor redimensionamento dos
processos grupais, culminando com a importante
contribuição oferecida pela dinâmica de grupo.
Entre os pesquisadores nessa área destacam-se Kurt
Lewin, que se voltou para a análise dos pequenos
grupos, em termos de espaço topoíógico e do siste-
ma de forças, visando a captar a dinâmica existen-
te sobre as pessoas que atuam em grupos. O referido
autor considera ainda a perspectiva de analisar os
pequenos grupos sobre os enfoques do sociogrupo
e do psicogrupo. Entende-se por sociogrupo aquele
no qual o grupo é organizado e orientado na execu-
ção de uma tarefa. Entende-se por psicogrupo um
grupo orientado e dirigido em função dos próprios
membros que o constituem.

Kurt Lewin desenvolveu seu trabalho com base
em experimentos ligados à logística militar no Exér-
cito americano e, progressivamente, contribuiu para
que alguns métodos de administração militar fos-
sem transpostos para o campo civil, o que propor-
cionou o surgimento, no âmbito das organizações,
de várias técnicas gerenciais, como, por exemplo, a
gerência por objetivos e abordagens de temas sobre
liderança, motivação e desenvolvimento gerencial.

2.2 JOGOS

A utilização dos jogos como instrumento de
aprendizagem teve seu incremento nos Estados
Unidos na década de 1950, com a finalidade de
treinar executivos da área financeira. Devido aos
resultados positivos, seu uso estendeu-se às outras
áreas, chegando ao Brasil com maior ênfase na
década de 1980. Os jogos grupais têm suas bases
estabelecidas no psicodrama, em que há a presença

de conceitos importantes para a compreensão do
comportamento individual e coletivo. Tais concei-
tos referem-se aos papéis sociais, psicossomáticos
e psicodramáticos.

Segundo Moreno (1993, p. 238), "o papel pode
ser definido como uma unidade de experiência sin-
tética em que se fundiram elementos provados,
sociais e culturais". Neste sentido, os papéis desem-
penhados em sociedade (família, trabalho, grupo

social) sinalizam a interdependência dos fatores
socioculturais, os quais sinalizam os aspectos di-
nâmicos presentes na conduta humana. Moreno
sinaliza ainda que "[...] um papel é uma experiên-
cia interpessoal e necessita, usualmente, de dois ou
mais indivíduos para ser realizado".

Baseados na teoria psicodramática de Moreno
(1974), os jogos assumem papel facilitador na con-
dução de equipes, permitindo ampliar o campo de
investigação, análise e compreensão da conduta
humana em seus diversos determinantes, ou seja,
o comportamental, o atitudinal, o de postura cen-
trada no desempenho de papéis profissionais, entre
outros. Os jogos visam a apreender a conduta huma-
na com base em situações extraídas e simuladas do
ambiente sociocultural mais próximo da realidade,
vivenciada e percebida pelos participantes de dada
realidade organizacional.

Antes de constituir-se em atividade lúdica, o jogo
é um instrumento muito importante nos processos
de educação, em geral. Por meio dele, as pessoas
exercitam habilidades necessárias para seu desen-
volvimento integral, assim como auto disciplina,
sociabilidade, afetividade, valores morais, espírito
de equipe, bom senso, criatividade, espontaneida-
de e iniciativa.

O jogo caracteriza-se como uma estratégia de
intervenção junto aos grupos, associado aos fatores
espaciotemporais, podendo ser usado no início, no
desenvolvimento e no encerramento dos programas
de educação e treinamento. Tais programas estão
centrados nos objetivos e em um campo de ação
previamente delimitado e planejado, implicando
uma seqüência preestabelecida e articulada.

Atualmente, um significativo número de pro-
fissionais vem buscando lidar de maneira cada vez
mais pró-ativa com o referencial proposto pelos
jogos em treinamento e desenvolvimento, objeti-
vando migrar de comportamentos mais competi-
tivos e omissos, para outros mais cooperativos, mas
que trazem, da mesma forma, importantes contri-
buições para o desenvolvimento dos talentos hu-
manos, sem perder o foco no cenário organizacional
e nas demandas de mercado. Tem-se, segundo Brot-
to (1999), a concepção dos jogos cooperativos, que
busca, entre outros pontos, salientar a importância
da cooperação nos jogos competitivos. As posições
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de Brotto (1999) sinalizam importantes referen-
ciais para migrar da omissão e competição, para a
cooperação no ambiente socioprofissional pela
utilização assertiva dos jogos cooperativos.

Nesse sentido, estamos de acordo com a posição
de Brotto (1999), quando assinala que, na adoção
dos jogos em programas de treinamento e desen-
volvimento, é necessário migrar do enfoque com-
petitivo para o enfoque cooperativo, como mostra
o Quadro n° 1.

A passagem do estágio competitivo para o co-
operativo é um desafio especial, pois envolve, entre
outros pontos, a construção e a implementação de
ações previamente planejadas, dimensionando os
recursos envolvidos, os princípios e os valores,
possibilitando desta forma o facilitar do processo
de aprendizagem e a busca de novas possibilidades
de trabalho e de vida.

Segundo Kanaane e Ortigoso (2001, p. 95),

"o jogo ativa o 'senso lúdico' necessário para a

livre expressão do potencial humano, o que, em

tese, confirma a necessidade atual de conjugar

esforços no sentido de criar um clima propício

ao ser humano para sua interação de forma mais

ampla no espaço socioprofissional".

Segundo Gramígna (1994, p. 04), "o jogo é uma
atividade espontânea, realizada por mais de uma
pessoa, regida por regras que determinam •
vencerá".

Motta (1994, p. 85) salienta que

quem o

"o jogo entra, então, com a função e ação com-

pensatória, onde a criança procura dominar o

seu meio e resolver suas questões. No jogo, é

possível viver quase tudo. Criam-se personagens,

compensam-se limitações; resolvem-se impasses

e resgata-se o equilíbrio da natureza, de si mes-

mo e do ambiente".

O emprego dos jogos na ativação de grupos e
equipes implica também considerarmos momentos
nos quais são utilizadas as simulações como um
recurso facilitador para descontração e participa-
ção das pessoas em um grupo. Neste sentido, a
simulação é a reprodução, por meio do teatro, das
situações-problema comuns às pessoas ou grupos.

O jogo simulado, diz Gramigna (1994, p. 07):

"É uma atividade planejada previamente pelo

facilitador, na qual os jogadores são convidados

a enfrentar desafios que reproduzem a realidade
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do seu dia-a-dia. Todas as decisões são de res-

ponsabilidade do grupo e as tentativas são esti-

muladas".

Do exposto, podemos considerar que o jogo
cooperativo se constitui em uma estratégia impor-

tante para a condução de equipe em programas de

treinamento e desenvolvimento, servindo de base
até mesmo para a administração de conflitos tão

presentes no cotidiano profissional.

2.3 PASSOS A SEREM DADOS QUANDO
DA UTILIZAÇÃO DOS JOGOS!

• Amplo conhecimento do contexto social,
grupai e organizacional.

• Amplo conhecimento das teorias sobre
jogos, bem como dos objetivos, etapas e
propósitos das técnicas e os impactos na for-

mação e desenvolvimento de equipes.

• Planejamento - a ação do planejamento deve

envolver ambiente (sala de treinamento,
treinamento ao ar livre, entre outros), mate-

rial didático e material de apoio.

• Características da população-alvo, processo
de avaliação, sugestões, indicações, apresen-
tação de relatórios e ações pós-treinamento.

• Ter a clareza da amplitude do trabalho edu-
cativo que os jogos propiciam, até mesmo no

âmbito das organizações, instituições e co-

munidades.
• Utilizar-se do jogo como um meio, e não

como um fim, buscando, entre outros obje-
tivos, estabelecer articulação com o conteú-

do a ser utilizado nos programas educacionais
e em treinamentos, sem perder o foco nos
resultados que se pretende atingir.

• Compreensão da conduta humana, tendo

como foco os contextos profissional, fami-
liar, social, entre outros.

Os passos destacados estão associados a fatores

inerentes aos grupos envolvidos e à organização em
que os recursos se inserem, com o objetivo de que

seja alcançada a eficácia dos jogos durante sua
utilização nos programas de treinamento e desen-

volvimento. Ao mesmo tempo, faz-se necessário
destacar a presença de variáveis socioeconômicas,

culturais (origem social dos treinandos, valores

compartilhados, nível de instrução, formação

acadêmica, etc.) e socioambientais (experiências

de vida, influência dos familiares, amigos, pares,

etc.), impactantes no funcionamento dos jogos,
servindo de base para a compreensão de sua am-

plitude e extensão nos programas mencionados.
A operacionalização dos jogos sugere a possi-

bilidade de preservar fatores importantes, como

os mencionados anteriormente, contribuindo até
mesmo para o alcance de resultados mais satisfa-

tórios e de ampla aceitação, tanto em nível orga-
nizacional, quanto em níveis grupais e

individuais.

2.4 Efetividade dos jogos

Entre os fatores diretamente relacionados à

efetividade dos jogos, destacam-se:

• Tempo - Deve ser adequado e não deve

ultrapassar o tempo destinado às demais
atividades, ou seja, exposição, debates, de-

monstrações, sínteses coletivas, reflexões,
avaliações, entre outras proposições impor-

tantes. Os jogos atuam como um reforço
facilitador, lúdico, quer na abertura, no desen-

volvimento e fechamento dos programas de

treinamentos ou na resolução de possíveis
conflitos.

• Custo - Cada programa de treinamento
implica material de apoio compatível com os

objetivos e necessidades. Cada vez mais se

observa o fator criatividade, aliado à busca

constante de aquisição de materiais que
envolvam recursos organizacionais dispo-

níveis (materiais de escritórios, Internet,
intranet, material de apoio correspondente,

sucatas e outros materiais advindos também

da própria disponibilidade e criatividade
dos treinandos e da organização). A utiliza-

ção destes recursos efetivamente valida as

propostas dos programas de treinamento e

desenvolvimento, dinamizando a relação
custo/benefício, caminhando de forma cada

vez mais pró-ativa para o binômio ganha/
ganha (treinandos, facilitadores, organiza-
ção, comunidade e meio ambiente).
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• Ética - O treinamento e desenvolvimento
nas organizações lidam, em linhas gerais, com
o papel profissional e suas interfaces com o
ambiente interno e externo, o que, de certa
forma, sugere que os jogos se atenham às
questões específicas referentes ao desempe-
nho do papel profissional, observando-se o
fator ético e precavendo-se para que a sua
aplicação não acentue as questões referentes
a atitudes, comportamentos e características
de personalidade dos participantes.

• Facilidade de assimilação - Os jogos devem
ser de fácil compreensão por parte dos trei-
nandos, estando associados ao componente
lúdico, aos objetivos e propósitos dos progra-
mas, possibilitando a descontração, o apren-
dizado, o compromisso, o comprometimento,
o desenvolvimento e a efetiva participação
dos envolvidos nos programas de treina-
mento e desenvolvimento.

• Preparação do grupo - O grupo deve ser
informado da natureza do jogo, assim como
deve compreender sua real importância no
contexto geral dos programas de treinamen-
to. Os objetivos devem ser esclarecidos,
cabendo ao facilitador/coordenador identi-
ficar e lidar com as possíveis e prováveis
ansiedades dos participantes, diante de uma
experiência desconhecida.

• Instruções - As instruções, tanto as orais
quanto as escritas, são fundamentais para a
compreensão dos jogos, devendo ser claras,
precisas, evitando ruídos, bloqueios, entre
outras falhas no processo de comunicação.
Ressaltamos a importância do feedback para
que se possa certificar de que os envolvidos
compreenderam o objetivo e o sentido da
atividade proposta.

• Postura do facilitador/coordenador - Sua

postura deve transmitir atenção, discrição,
interesse, flexibilidade, com interferências
eficazes e pertinentes, adequadas às reações,
atitudes e comportamentos dos participan-
tes, estando principalmente atento às mani-
festações espontâneas, ao comportamento
não verbal, sem perder de vista os propósitos
do jogo em questão.

• Sistema de feedback - Sugerimos que após o
jogo ocorram avaliações das atividades, bem
como da disposição dos participantes diante
das atividades propostas e do próprio grupo.
É importante criar um ambiente facilitador,
no qual os participantes sintam-se à vontade
para comentar as experiências e sentimentos
proporcionados pelo jogo. O facilitador deve
conduzir os debates para os objetivos didá-
ticos propostos, posicionando-se, objetivan-
do salientar suas principais considerações,
reforçando a relação entre o jogo desenvol-
vido e a temática principal do programa de
treinamento. O processo de feedback é mui-
to importante, pois a partir desse sistema,
podemos esclarecer possíveis dúvidas, faci-
litando a integração, a aprendizagem, a reso-
lução de conflitos e o preparo para um clima
mais favorável e para o efetivo aproveita-
mento dos treinandos nos conteúdos plane-
jados e construídos diante da temática em
pauta, do conjunto de necessidades apresen-
tadas, com foco nos resultados pretendidos.

Sobre o feedback, temos a posição de Jalowitzki
(2001, p. 26): "O facilitador pode propiciar o maior
espaço possível para as manifestações do grupo,
inclusive pedindo-lhes feedback sobre o programa,
interesse gerado, etc., cuidando sempre de abrir
esse espaço em tempo hábil, que permita a todos
se manifestarem".

O sistema de feedback e as considerações des-
tacadas possibilitam também criar recursos alter-
nativos para mudar o enfoque de um jogo. Para
isso, faz-se necessário reunir dois jogos em um só,
alterar a dinâmica de informações entre facilitador
e equipe, introduzir ou alterar algumas regras,
mudar a tarefa e manter as regras, incluir novas
tarefas, lidando, até mesmo, com alguns mitos, que
poderão ser evidenciados.

2.4.1 Mitos e barreiras existentes na utilização

de jogos:
Seguem-se algumas considerações específicas

acerca dos mitos existentes na utilização de jogos:

Se brinco, não aprendo:
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Se recordarmos nossa infância, verificaremos que

foi brincando que aprendemos. Gramigna (1994,

p. 125) afirma que: "Quando o lúdico está ausente,

sentimo-nos um pouco ameaçados e surgem as

barreiras e bloqueios detonados pelo hemisfério

esquerdo. Tal clima dificulta o desenvolvimento

. das potencialidades que já possuímos".

Jogos demandam muito tempo de planeja-

mento:

Concordamos com Gramigna (1994) em que esse

mito pode ser derrubado com a prática. No início,

com certeza o planejamento será mais demorado, até

mesmo por ser um novo desafio, mas, com o passar

do tempo, as habilidades de planejamento aperfeiço-

am-se, e o retorno encontrado com a utilização de

jogos compensa o tempo dedicado.

Gramigna (1994, p. 27) conclui:

"Vale a pena um pouco de trabalho para obter-

mos resultados tão ricos".

Tenho medo de que os treinandos não entrem

no jogo:

Esse medo é natural no início da utilização de

jogos, mas, com a prática, o facilitador adquire segu-

rança.

Compartilhamos com Castilho (1997) a im-

portância da profunda consciência que o facilita-

dor deve ter de suas carências e limitações.

Gramigna (1994, p. 127) relata que:

"À medida que intensifiquei seu uso, a ansieda-

de diminuiu, e hoje tenho a certeza plena de que,

por maior que seja a resistência apresentada por

um participante, o grupo o contamina, e ele

acaba se envolvendo nas atividades".

Não gosto de incentivar a competição, ela já é

muito forte na empresa:

Nessa abordagem, compartilhamos com Gra-

migna (1994) a conscientização das necessidades

de se adotarem na aplicação de jogos atitudes co-

operativas. Em relação a isto, Andreola (1997, p.

80) salienta: "Em uma dinâmica de grupo, o que

mais importa é o clima de liberdade, comunicação,

participação, cooperação e responsabilidade".

O jogo torna as pessoas agressivas:

Compartilhamos a idéia de Gramigna (1994)

segundo a qual o jogo não torna as pessoas agres-

sivas, mas sim que o clima permissivo faz com que

as pessoas se comportem de forma natural e ex-

pressem seus sentimentos reais.

Todas as pessoas trazem consigo características

intrínsecas de sua personalidade, que podem ser

expressas durante o jogo, até mesmo os compor-

tamentos agressivos.

Neste ponto, o facilitador deve desenvolver

sua habilidade para lidar com situações não pla-

nejadas.

Com uma boa teoria as pessoas aprendem

muito mais:

Entendemos que as teorias fazem parte do

aprendizado e são muito importantes em todo o

processo educacional. Vivenciando situações, te-

mos a oportunidade de nos aperfeiçoar e amadu-

recer.

Andreola (1997, p. 16) afirma que:

"A autêntica dinâmica de grupo, que deveria ser

'a didática do futuro', segundo L. de O. Lima,

deve superar aquilo que P. Freire considera o

'caráter essencialmente narrativo' da relação

professor/aluno, que supõe um sujeito narrador,

o professor, e supõe objetos pacientes que escu-

tam, os alunos. Na verdadeira dinâmica de

grupo não há 'locutores' e 'ouvintes', mas apenas

'interlocutores', cada qual em condições iguais

de dizer a sua palavra".

Conclui Gramigna (1994, p. 129): "A teoria é

importante e indispensável e pode ser mais bem

compreendida quando combinada com situações

práticas".

No jogo não tenho controle da aprendizagem:

Compartilhamos com Gramigna (1994) a idéia

de que, na aplicação do jogo, o papel do educador

é facilitar o processo de aprendizagem.

Avançando na compreensão desse mito, Gra-

migna (1994, p. 19) afirma: "Aprender fazendo tem

sido a forma mais efetiva de ensino, apesar de

pouco difundida em escolas e empresas".
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Fico inseguro por não possuir referencial teó-

rico sobre jogos:
É importante o facilitador ter total consciência

de suas dificuldades, pois, desta forma, poderá

aperfeiçoar-se e adquirir conhecimentos por meio

de treinamentos, livros e trocas de experiências

com profissionais que já utilizam jogos. Quanto a
isto, Andreola (1997, p. 19) observa: "Todas as

pessoas trazem consigo um cabedal de potenciali-

dades que devem ser desenvolvidas".

Adulto não gosta de atividades lúdicas:
"O jogo acompanha o homem desde os pri-

mórdios do mundo", salienta Gramigna (1994, p.

01). Sobre esta questão, Andreola (1997, p. 63)
posiciona-se: "[...] Mas o gosto pelas atividades

lúdicas não é exclusivo de crianças. Ele se mantém
vivo na adolescência, e continua, com caracterís-

ticas diversas, pela vida toda".

Entendemos que o adulto depara com situações
nas quais o "brincar" surge como uma conseqüên-

cia de sua convivência, e, em algumas pessoas, tal

comportamento torna-se natural e espontâneo.
Do exposto, temos que, mesmo em um ambien-

te informal, há possibilidade de aprendizado,

contribuindo em muito para a resolução de proble-

mas e situações advindas no cotidiano, organiza-

cional e social.
Conseqüentemente, a superação dos mitos e

barreiras contribui para o funcionamento dos

programas de treinamento e desenvolvimento na

medida em que encaramos o jogo como uma estra-
tégia estimuladora do potencial humano e da cria-

tividade diante da resolução/solução de problemas

e de conflitos grupais e organizacionais.

3. APLICABILIDADE NO CONTEXTO

ORGANIZACIONAL

Nas organizações, de modo geral, a busca por re-

sultados está associada às respostas sintonizadas

com a eficácia técnica e humana. Muitas vezes,

porém, na ânsia de alcançar tais resultados, os jogos

acabam sendo aplicados de forma inadequada e
aleatória, impactando insatisfatoriamente as pes-

soas, as equipes, a própria organização e a comu-
nidade, de uma maneira geral.

Essa inadequação pode ocorrer devido a fatores

decorrentes de valores organizacionais restritivos
à utilização dos jogos nos programas de treina-

mento, assim como pelo planejamento inadequado

do jogo e devido à falta de preparação do facilita-

dor, entre outros pontos.
Temos a posição de Lopes (1999), assinalando

que, durante o processo da utilização do jogo,

poderão surgir situações inesperadas, pois cada
momento é único e possui características próprias.

Desta forma, o facilitador poderá ter novos obje-

tivos a alcançar, criando muitas possibilidades para

ampliar os recursos mediante os jogos.
Concordamos com a posição de Antunes (1999),

o qual destaca que os jogos devem ser utilizados
somente quando a programação do treinamento

o possibilitar. A elaboração do programa deve ser

precedida do conhecimento dos jogos, e estes de-
vem ser aplicados sempre com espírito crítico que

permita mantê-los e/ou substituí-los por outro

assim que se perceba que ficaram distantes do
objetivo.

A escolha das técnicas a serem utilizadas de-

pende dos objetivos e características do grupo, e,

sejam elas diretivas, não diretivas ou mistas, devem
estar focalizadas na planificação e diagnóstico do

problema, conhecimento dos participantes, clari-

ficação de papéis desempenhados e elucidação dos

processos de relacionamento intra e interpessoais,

com base no feedback, com a finalidade de propor-
cionar ao grupo a consciência do que faz, como

faz, para que faz, como vive no plano das opiniões,

interações, atitudes e comportamentos presentes.

Entre os estudiosos das técnicas diretivas e não
diretivas, destacamos as posições de Rogers (1997),

as quais, entre outros aspectos, referem-se à carac-

terização destes enfoques. Neste sentido, entende-
mos como técnicas diretivas aquelas que, em sua

aplicação, tendem a ser mais ativas e direcionadas

com o intuito de atingir o objetivo proposto. As

técnicas não-diretivas propõem que o direciona-
mento do jogo tende a ser atribuição do grupo,

sendo este o responsável pela busca da própria

compreensão da dinâmica.
Focalizamos a terminologia mista, apresentan-

do-a como o equilíbrio das técnicas diretivas e
não-diretivas.
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A perspectiva rogeriana sinaliza, entre outros
pontos, para a importância do clima psicológico
na liberação da capacidade do indivíduo de com-
preender e conduzir sua vida. Segundo Rogers
(1977, p. 18),

"existem três condições para este clima de pro-

moção de crescimento, seja no relacionamento

terapeuta e cliente, ou de pai e filho, de líder e

grupo, de professor e alunos, administradores e

equipe - na verdade, em qualquer situação na qual

o desenvolvimento da pessoa é um objetivo".

Do exposto, tem-se que as três condições que
favorecem o surgimento de um clima facilitador
para a eficácia da interação líder e grupo referem-se
a: autenticidade e veracidade; consideração incon-
dicional positiva (aceitação, atenção ou apreciação);
e compreensão empátíca. Estas posições necessitam
estar presentes durante a aplicação dos jogos, pos-
sibilitando a descontração e criatividade dos trei-

nandos.
Os jogos podem ser utilizados no início dos

programas de treinamento e desenvolvimento, com
o intuito de atrair, estimular e mobilizar os partici-
pantes diante das propostas apresentadas, atuando
como "quebra-gelo" e facilitando até mesmo a des-
contração e o envolvimento dos participantes. Uma
outra aplicabilidade dos jogos refere-se a sua utili-
zação no desenvolvimento de programas de trei-
namentos visando a contribuir para o aflorar do
potencial humano. Destacamos suas utilizações
em programas de formação e desenvolvimento de
líderes; estímulo à comunicação e sociabilidade
humana; desenvolvimento de equipes semi-autô-

nomas; processo de negociação e administração
de conflitos; análise de resolução de problemas,
entre tantos outros programas no ambiente orga-
nizacional.

Outra aplicabilidade dos jogos se faz presente
no encerramento de programas de treinamentos,
de forma que seja possibilitada a criação de um
clima favorável à troca de feedback, afetividades e
sentimentos existentes nos grupos.

A utilização dos jogos tem possibilitado a ati-
vação do potencial humano, contribuindo para
condução de ações voltadas para a democratização

do ambiente de trabalho e, por extensão, da própria
organização, criando condições facilitadoras para
a administração de conflitos, em um campo rela-
xado e livre das tensões que emergem no dia-a-dia
empresarial.

Para ilustrar os conteúdos abordados, citamos
experiências de destaque vivenciadas em uma
empresa na área da saúde, que atua no setor pré-
hospitalar, como estratégia facilitadora no trata-
mento de urgências e emergências.

Tendo como referência a proposta dos jogos em
treinamento e desenvolvimento, constatamos uma
real contribuição na formação e desenvolvimento
de profissionais atuantes no call cenfer/central de
atendimento da referida empresa.

Com base em técnicas vivenciais, nas quais bus-
camos delimitar o espaço de ação dos profissionais
envolvidos, pudemos aferir resultados altamente

significativos no tocante à postura no atendimento,
na linguagem, no comportamento verbal e na ha-
bilidade no tratamento com os clientes internos e
externos em situações de urgência e emergência
(stress). Houve também a preocupação em desen-
volver nos treinandos atitudes diretamente rela-
cionadas com o pronto atendimento, levando-os
à compreensão do processo de trabalho realizado no
referido contexto. Tal enfoque possibilitou ampliar
o campo de conhecimento das atividades adotadas
pela empresa, bem como da atuação profissional
dos treinandos no call center.

É importante destacar que os jogos levaram os
participantes a vívenciar situações específicas de uma
empresa com características de pronto atendimen-
to, ou seja, exposição contínua às diversas deman-
das geradas pelos clientes, tais como atendimento
aos pacientes ou às suas famílias em situações de
emergência, orientando-os sobre os primeiros cui-
dados, o que, sem dúvida, reforçou a importância
das estratégias vinculadas aos jogos.

Outra experiência vivencíada na empresa citada
diz respeito ao trabalho realizado com os motoris-
tas/socorristas no intuito de dinamizar a prática
profissional, em termos de pronto atendimento,
segundo critérios padronizados pela Organização
Mundial de Saúde (OMS). Tais critérios referem-se
à eficácia no atendimento aos pacientes, bem como
às emergências que caracterizam o pré-hospitalar.
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Nesse caso específico, os treinandos foram esti-
mulados ao trabalho de equipe, facilitando-se até
mesmo a sua integração nas rotinas e procedimen-
tos decorrentes do trabalho desenvolvido, minimi-
zando o stress decorrente das pressões do próprio
trabalho. Foi dado destaque à estratégia do role-
playng, de maneira que os treinandos pudessem
compreender as especificidades inerentes ao tra-
balho de motoristas e socorristas, no intuito de
reforçar a necessidade do trabalho em equipe, con-
siderando os papéis complementares. A comple-
mentaridade de papéis criou a perspectiva de ação
conjunta, ou seja, a superação de conflitos, outro-
ra experienciada pelos ocupantes desses cargos.

Podemos identificar que a área da saúde vem,
cada vez mais, observando as significativas contri-
buições dos jogos aplicados ao cenário hospitalar,
bem como em clínicas e laboratórios, permitindo o
alcance de resultados (prevenção de doenças, recu-
peração da saúde, resgate da auto-estima e auto-
confiança para continuar os tratamentos, entre
outros), com ênfase no Programa Nacional de
Humanização Hospitalar (PNHH).

Destacamos os trabalhos realizados junto aos
hospitais públicos e fundações, em que se consta-
tou a utilização dos jogos em treinamentos desti-
nados aos programas existentes (Mãe Canguru,
Hospital Amigo da Criança, Obesidade Mórbida,
Gravidez na Adolescência, Hospital Dia, entre ou-
tros). A aplicação dos jogos possibilitou sensibili-
zar, mobilizar e instrumentalizar os treinandos, em
relação aos atributos inerentes ao papel profissio-
nal de diversas categorias profissionais (médicos,
psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, funcio-
nários administrativos e técnicos).

A partir da atuação dirigida aos gestores de uma
organização na área da saúde, pudemos angariar
dados e informações, transformando-os em postu-
ras e comportamentos compatíveis com as deman-
das socioprofissionais. Desse trabalho observamos
as ações relacionadas ao papel contemporâneo dos
gestores, no qual optamos por desenvolver as com-
petências essenciais, vinculando-as à matriz de
identidade e às posturas compatíveis com o mo-
mento vivenciado pelos protagonistas. A resultan-
te deste trabalho, evidentemente, esteve associada
às abordagens de Kurt Lewin, de Jacob L. Moreno

e Carl Rogers, que subsidiaram e subsidiam a prá-
tica profissional dos facilitadores, orientadores e
educadores que lidam com os jogos.

No que tange a Kurt Lewin, identificamos que
suas contribuições referem-se às concepções de
sociogrupo e de psicogrupo, bem como quanto ao
espaço topológico dimensionado pelas relações
entre facilitador e treinando.

Quanto a Jacob L. Moreno, suas contribuições
associam-se às concepções dos papéis assumidos e
desempenhados pelos treinandos, buscando desta
forma valer-se delas para a compreensão da dinâ-
mica existente nos próprios grupos.

Do ponto de vista de Carl Rogers, constatamos
que suas contribuições estão associadas à compre-
ensão de condições facilitadoras (empáticas), esti-
mulando a iniciativa e a aceitação das possíveis e
prováveis situações emergentes durante a aplicação
dos jogos, nas quais cada treinando pode deparar
com a manifestação de comportamentos agressivos,
impulsivos, entre outros, muitas vezes associados
ao papel que o protagonista está desempenhando
naquele momento do jogo.

Além dos trabalhos realizados nas instituições
de saúde, identificamos em pequenas e médias
empresas a necessidade da aplicação de jogos em
treinamentos e desenvolvimento. Apontamos as
experiências efetivadas em uma empresa situada
em São Paulo, em que a atuação dirigida à diretoria
constituiu-se no resgate dos valores de empresa
familiar, na qual efetivamente trabalhamos a inter-
dependência dos papéis profissionais e sociais
desempenhados pelos gestores. Reuniões periódicas
com os gestores, que, associadas aos jogos, trouxe-
ram à tona a necessidade da direção em equacionar
e direcionar suas decisões e estratégias de forma
sincronizadas. Na medida em que os treinandos
foram gradativamente incorporando mudanças em
seu papel profissional, ou seja, na forma de comu-
nicar-se, nos relacionamentos interpessoais, nos
processos de tomadas de decisões e no planeja-
mento das atividades, geraram-se alterações signi-
ficativas nas reuniões subseqüentes, bem corno nos
resultados obtidos no decorrer do processo de inter-
venção adotado. Cada gestor pôde, de maneira
explícita, repensar, e redirecionar suas
atitudes e comportamentos, o que contribuiu,
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dessa forma, para as decisões coletivas com foco

nos resultados empresariais.
Foram realizados, também na empresa, treina-

mentos junto ao corpo de colaboradores opera-

cionais (técnicos e administrativos) em que, por

meio da aplicação de jogos com ênfase no proces-
so de negociação, aferiu-se o grau de compatibili-

dade, compromisso e comprometimento entre os

envolvidos. Além do processo de negociação, foram

abordados os processos de comunicação e a im-
portância do ,feedback como estratégia que pode

colaborar com os resultados setoriais e empresa-
riais. O estímulo à comunicação interpessoal

possibilitou avanços no processo de transferência

de conhecimentos entre os participantes, levando-
os a refletir, redesenhar e exercitar novas formas

de desempenho e interação, oportunidade em que

pudemos identificar a importância dos jogos para
a excelência nos processos de aprendizagem.

A atuação dirigida aos funcionários técnicos e

administrativos ocorreu de maneira que contri-

buísse na diminuição de "resistências diante da
empresa. O sentido de "nós" brotou a partir dessas
reuniões, levando os funcionários a se aproximarem

entre si, facilitando o trabalho ern equipe e a supe-
ração de conflitos gerados no ambiente profissional.

Com base nas experiências anteriormente rela-

tadas, chegou-se à concepção de que a utilização

de jogos em programas de treinamento e desen-
volvimento do potencial humano efetiva-se tendo

como base o processo de avaliação de resultados
cujo foco está na excelência pessoal, profissional,

de equipe e organizacional.

Para o alcance de resultados cada vez mais sa-
tisfatórios, é importante analisar, avaliar e cons-

tantemente implementar novas estratégias de ação

associadas aos objetivos comuns, de maneira que

se ampliem e facilitem os caminhos para a apren-
dizagem.

O processo de avaliação objetiva identifica qual

era o estágio inicial, quando do diagnóstico das

necessidades de treinamento e desenvolvimento, e
qual é o estágio atual, em relação ao processo de

ensino-aprendizagem. A utilização dos jogos nos

programas de treinamento e desenvolvimento

necessita ser sucedida por avaliações eficazes, re-
lacionadas ao contexto socioprofissional.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que as experiências vivenciadas com

base na utilização de jogos nos programas de trei-

namento e desenvolvimento do potencial humano

não devem limitar-se tão-somente à utilização de

técnicas.
Constatamos continuamente que as organiza-

ções têm buscado avaliar periodicamente os inves-

timentos em tais programas, com o intuito de
averiguar a relação "custo/benefício". Ao mesmo

tempo, entendemos que o processo de avaliação
deve estar presente durante e após a utilização de

jogos", pois, desta forma, contribuirá para o alcance

dos resultados setoriais e empresariais.

Sinalizamos que o potencial humano é algo
latente, em franco processo de desenvolvimento.

O estímulo e a avaliação deste potencial tornam-se

possíveis com base nos programas de treinamento
e desenvolvimento de potencial que adotam jogos

como estratégias facilitadoras para tal propósito.
Ao mesmo tempo, salientamos a necessidade de que

sejam estabelecidos critérios que possam nortear o

processo de identificação do potencial humano.
É evidente que a competitividade e a produti-

vidade continuam sendo práticas presentes no

ambiente empresarial. A tendência atual sobre o
desenvolvimento do potencial humano tem suge-

rido, entretanto, que se deva redefinir o paradigma

presente na sociedade e, em especial, nas organi-
zações. Tal mudança sugere a incorporação de

novas e efetivas diretrizes centradas na visão estra-

tégica, que convirjam para uma atuação integrado-
ra, caracterizando uma relação mais humanizada

e harmonizada entre as partes. Nesse sentido, a

proposta dos jogos cooperativos deve permear o

contexto macroorganizacional, as atitudes e com-
portamentos dos funcionários, e efetivamente fazer

surgir o compromisso e comprometimento de

todos os envolvidos, até mesmo propiciando pa-

tamares mais elevados de qualidade de vida, e o
conseqüente alcance dos objetivos empresariais e

comunitários.

A criatividade, entre outros fatores importan-

tes, passa a ser o mecanismo mediador na utili-
zação de jogos, com vista a ativar o potencial

humano, tão importante para o desenvolvimento
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das competências humanas, tanto em nível indi-
vidual quanto em nível coletivo.

Temos observado que o desenvolvimento cres-
cente das pessoas, equipes e organizações concreti-
za-se na medida em que "espaços" são estimulados
e conquistados pelos protagonistas envolvidos. A
cada movimento social, notamos a existência de
ações e reações favoráveis e/ou contraditórias, po-
rém necessárias para a sobrevivência das pessoas,
equipes e organizações.

O repensar e o realinhar de condutas tendo
como foco o lúdico, o espontâneo e a criatividade
têm gerado a "abertura" de novas possibilidades e
perspectivas, levando ao surgimento de "movimentos
coletivos" que trazem em sua essência a proposta de
resgatar o compromisso e o comprometimento do
homem consigo mesmo e com o outro.

Há a necessidade de que cada vez mais sejam
transpostas as barreiras da comunicação, inovan-
do e fazendo surgir a imagem de um "novo homem",
que traga consigo novos desafios e oportunidades
de ação individual e coletiva
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