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Abstract

Este trabalho é uma revisão da literatura existente acerca do 
uso de jogos eletrônicos em psicoterapias. Busca mostrar a 
diversidade de práticas envolvidas no uso dessas tecnologias e 
questionar suas contribuições ao processo psicoterápico.
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1. Introdução

Um tema que cada vez mais vem se apresentando na clínica 
psicoterápica  é  o  crescente  uso  de  jogos  eletrônicos  por 
usuários de diferentes idades, localidades e condições. Além 
disso, alguns psicoterapeutas fazem uso de jogos eletrônicos 
como instrumento psicoterápico. 

Questionou-se: que pesquisas foram feitas acerca do uso 
de jogos digitais nas intervenções psicoterápicas? Que efeitos 
positivos  ou  negativos  esse  uso  pode  ocasionar  na 
psicoterapia?

2. Método

Realizou-se uma revisão de literatura com os artigos científicos 
e livros encontrados nos mecanismos de busca ScienceDirect, 
PsycINFO e SciELO com diversas combinações das palavras 
“jogos  de  computador”,  “videogames”,  “psicoterapia”, 
“intervenção  psicoterápica”  e  “tratamento  psicoterápico”. 
Foram  selecionados  apenas  os  artigos  que  relatassem  a 
experiência ou propusessem o uso de jogos eletrônicos na 
clínica psicoterápica ou em sessões de aconselhamento, bem 
como artigos de validação dos jogos como ferramenta da 
psicoterapia.

3. Considerações sobre o uso dos jogos 
eletrônicos 

Entre as pesquisas utilizadas neste trabalho, percebeu-se que 
muitos autores fizeram considerações sobre o uso de jogos 
eletrônicos  em  psicoterapia.  WILKINSON et  al.  [2008] 
mencionam a diversidade de literatura que relata o uso de 
tecnologias em psicoterapias de crianças, adolescentes, idosos 
e  pacientes  diagnosticados  com transtornos  de  ansiedade, 
hiperatividade ou autismo, explicitando a importância do tema.

Outros autores entendem que o uso que a criança faz do 
videogame durante a psicoterapia pode evidenciar diversos 
aspectos de seu mundo interno, tornando-o útil  em várias 
etapas  do  processo  psicoterápico.  Também pode ser  bem 
utilizada  no  trabalho  com  adolescentes  [ENFIELD  e 
GROSSER 2008]. 

A presença do psicoterapeuta é necessária para avaliar em 
quais momentos o videogame pode ser mais bem utilizado em 
uma psicoterapia [WILKINSON et al. 2008;  BREZINKA 
2008]. Também exige que o terapeuta esteja atento à forma 

como o paciente joga, para então relacionar isso a outros 
conteúdos da psicoterapia. 

GAMBERINI et al. [2008] afirmam que os jogos podem 
se mostrar um interessante instrumento no tratamento devido 
ao fato de que são criados para o entretenimento e oferecem ao 
jogador um mundo alternativo e seguro no qual é possível 
explorar  e  refletir  sobre  suas  próprias  deficiências  e 
habilidades,  o  que  faz  parte  do  campo  da  psicoterapia. 
BERTOLINI e NISSIM [2002] e  CERANGOLU [2010] 
afirmam que psicoterapeutas interessados em trabalhar com 
crianças devem se familiarizar com as dinâmicas e conteúdos 
dos  videogames,  tão  presentes  nos  cotidianos  de  seus 
pacientes.

Por  outro  lado,  HULL [2009]  recomenda  cautela  ao 
profissional que desejar  utilizar  jogos eletrônicos em suas 
sessões, já que deve conhecê-los a fundo em sua narrativa e 
jogabilidade, e discutir com os pais do paciente a questão dos 
videogames e seus usos em terapia. É necessário também 
refletir  em  quais  aspectos  um  jogo  eletrônico  poderia 
contribuir  na  psicoterapia  de  um  paciente  [ENFIELD  e 
GROSSER 2008]. 

3.2 Vínculo

A formação de vínculo entre paciente e psicoterapeuta é única 
para cada relação, e compreende-se que o paciente não se 
engajará no processo se não se sentir seguro de trabalhar com 
o psicoterapeuta. Algumas técnicas favorecem a formação de 
vínculo, em especial com pacientes crianças ou adolescentes, 
que podem não se sentir seguros para expressar suas emoções 
e pensamentos por meio de palavras [WILKINSON  et al. 
2008].  

Foi observado que o uso de jogos eletrônicos na clínica 
facilitou a formação de vínculo entre paciente e psicoterapeuta 
[GARDNER  1991;  BOSWORTH et  al. 2000; 
WILKINSON et al. 2008;  ENFIELD E GROSSER 2008; 
SALGUERO et  al. 2009;  HULL 2009;  CERANGOLU 
2010; PEREIRA 2011]. Dessa forma, os videogames podem 
ser  uma forma de  engajar  as  crianças  e  adolescentes  na 
psicoterapia [CERANGOLU 2010]. Adultos também podem 
se beneficiar desse uso em suas psicoterapias [GAMBERINI 
et al. 2008].

ZELNICK  [2005]  alerta  para  o  fato  de  que  existe, 
entretanto,  a  possibilidade  do  uso  do  jogo  eletrônico  em 
psicoterapia  diminuir  a  interação  entre  o  paciente  e  o 
psicoterapeuta,  servindo  como  uma  defesa  que  torna  o 
videogame um fator  contraproducente para o processo.  É 
necessário que o paciente se interesse por jogos eletrônicos e 
que esteja apto a jogá-los [SKIGEN 2008]. 

3.3 Autoconhecimento

Alguns autores avaliam que o uso dos jogos eletrônicos em 
psicoterapia pode servir ao paciente como uma forma de 
conhecer a si próprio, compreendendo e buscando soluções 
para  seus  sentimentos,  pensamentos  e  situações  sociais. 
SKIGEN [2008] afirma que tais jogos podem se assemelhar a 
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uma caixa de areia virtual, uma vez que é permitido ao usuário 
representar concretamente seu estado psíquico a partir dos 
elementos do jogo.

Os jogos eletrônicos possibilitaram aos pacientes crianças 
falar sobre o que sentiam e pensavam, metaforizando seus 
próprios processos ao jogar durante a psicoterapia [HULL 
2009],  permitindo um aumento  das  interações  sociais,  da 
autoestima  e  do  autocontrole  nos  pacientes  crianças 
[SALGUERO  et  al.  2009].  O mesmo foi  verificado por 
JOHNSON [2005] no estudo com crianças que vivem em 
situações sociais complexas. 

O ambiente do jogo propiciou aos pacientes certa distância 
da realidade e, com isso, deu segurança para que eles possam 
atuar e ensaiar questões importantes de suas vidas [ENFIELD 
e GROSSER 2008]. 

[BREZINKA [2008]  menciona  jogos  criados  com  o 
propósito de auxiliar psicoterapias cognitivo-comportamentais 
como “Earthquake in Zipland”, “Coping Cat”, “Friends for 
Children” e “Keeping your cool”. Autores de outras teorias 
relataram o uso de jogos “comerciais” em seus tratamentos 
[COYLE et al. 2005; SKIGEN 2008; CERANGOLU, 2010].

3.4 Trabalhos com adolescentes

O  uso  de  videogames  pode  permitir  a  pacientes  jovens 
alternativas indiretas de comunicação com o psicoterapeuta 
[WILKINSON  2008].  Os  videogames  podem  ser 
especialmente úteis  para trabalhar  os grandes períodos de 
silêncio  presentes  nas  psicoterapias  de  adolescentes 
[CERANGOLU 2010].

COYLE et  al.  [2005]  mencionam o  jogo “Personal 
Investigator”, criado com o propósito de atrair adolescentes 
para o processo psicoterápico, no qual cabe ao psicoterapeuta 
fazer a ponte entre as questões do personagem do jogo e as de 
seu paciente. Segundo PEREIRA [2011], isso permitirá ao 
adolescente  um  maior  controle  do  ritmo  da  psicoterapia, 
engajando-se melhor com o trabalho. 

CLARKE e  SCHOECH  [1994]  relatam  que,  no 
tratamento de adolescentes com dificuldades de controle de 
impulso, a introdução de jogos nas sessões coincidiu com a 
queda do número de faltas dos pacientes que os utilizavam. 

Em relação a jovens com episódios de agressividade, o uso 
de jogos eletrônicos mostrou-se uma ferramenta útil, como 
mencionado por RESNICK [1994], CLARKE e SCHOECH 
[1994] e  FAVELLE [1995]. O mesmo foi encontrado no 
tratamento de controle de impulso, uso de drogas e baixa 
autoestima [COYLE et al. 2005]. Apesar disso, não está claro 
se o uso de jogos eletrônicos é suficiente para diminuir a 
frequência dos episódios de agressividade, uma vez que a 
presença do psicoterapeuta é fundamental para a condução da 
psicoterapia  [BOSWORTH et al., 2000]. Os instrumentos 
psicoterápicos (testes, jogos, dinâmicas, etc) não se bastam por 
si próprios, e cabe ao psicoterapeuta utilizá-los da forma que 
julgar mais apropriada para dar seguimento à psicoterapia. 

3.5  Transtornos  de  Ansiedade,  Estresse  Pós-
traumático e Fobias

Nos casos de pacientes com maior comprometimento, como 
Transtornos de Ansiedade, Estresse Pós-traumáticos e Fobias, 
é  necessário que o psicoterapeuta seja bastante cuidadoso 

quanto ao ritmo do paciente, conduzindo a psicoterapia de 
acordo com suas potencialidades e limitações.

MOORE et al. [2002] e MARCANO [2008] relatam que 
o uso de jogos eletrônicos beneficiou pacientes adultos em 
diagnosticados com Transtornos de Ansiedade e Estresse pós-
traumático.  SHARRY et al. [2003] menciona que crianças 
diagnosticadas com Transtornos de Ansiedade aprenderam de 
maneira  mais  eficaz  técnicas  de  relaxamento  quando 
utilizaram jogos desenvolvidos especialmente para tal.

Os jogos também se mostraram importantes no tratamento 
de fobias de pacientes adultos [MOORE et al. 2002], como 
nos casos de fobias de aranhas [BOUCHARD et al. 2006; 
ROBILLARD et al. 2003], de altura [EMMELKAMP et al. 
2001  e  ROBILLARD et  al.  2003],  de  locais  fechados 
[ROBILLARD et al.  2003], de dirigir (em pacientes que 
sofreram acidentes automobilísticos) [WALSHE et al. 2003] 
e de viajar de avião [ROTHBAUM et al. 2000]. 

Entretanto, os tratamentos por meio de realidade virtual 
podem não ser tão eficientes quanto os métodos tradicionais 
[DEWIS et al. 2001; CHOI et al. 2000], o que coloca em 
questão se o jogo realmente contribui para a melhora do 
paciente nesses casos [SHARRY et al. 2003]. 

3.6 Reabilitação cognitivo-motora

O tratamento de pacientes com comprometimentos cognitivos 
ou motores exige uma compreensão maior dos limites do 
corpo de cada um. O uso de técnicas com o objetivo de 
aprimorar as habilidades cognitivas e motoras dos pacientes é 
comum nesses casos. 

BENDER et al. [2003] mencionam que o uso de um 
programa de treino permitiu a melhoria das habilidades, tanto 
cognitivas como motoras, de pacientes diagnosticados com 
esquizofrenia.  O  mesmo  ocorreu  com  pacientes  com 
dificuldades  relacionadas  à  atenção  [SALGUERO et  al. 
2009].  Também  foi  relatado  um  aumento  da  autoestima 
[BENDER et al. 2003], o que é benéfico para o tratamento. 

Crianças com transtornos de desenvolvimento puderam 
aprimorar suas habilidades sociais por meio de jogos [USAB 
et  al. 2007;  BREZINKA 2008;  COYLE et  al. 2009; 
MINEO et al. 2009], tal como os pacientes adolescentes com 
danos cerebrais mínimos [LAROSE et al. 1989]. 

Em suma, os jogos eletrônicos parecem ter beneficiado 
pacientes jovens em recuperação de habilidades cognitivas, 
motoras e sociais. O mesmo ocorreu com pacientes idosos, 
[BARNES  et  al.  2009],  ainda  que  se  considere  que  são 
necessários mais estudos para confirmar a tese [BARNES et  
al. 2009]. 

3.7 Autismos e psicoses

A psicoterapia nos casos de autismos e psicoses normalmente 
é acompanhada de trabalhos interdisciplinares, de acordo com 
o comprometimento de cada paciente.

POPE e BOGART [1996], SALDANA e NEURINGER 
[1998],  POPE e PALSSON [2001],  LAWRENCE et  al. 
[2002], e HEINRICH et al. [2007] mencionam os benefícios 
do uso de jogos eletrônicos no tratamento de crianças com 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 
concluindo  que  os  pacientes  tiveram  mais  segurança  no 
controle de comportamentos hiperativos devido ao uso de 
jogos de motivação intrínseca, sentindo-se mais confiantes em 
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suas atuações no cotidiano devido às experimentações nos 
jogos. Este último fenômeno também foi observado no estudo 
de  SHRIMPTON e  HUWORTH  [2005]  com  crianças 
diagnosticadas com autismo.

4 Considerações Finais 

Observou-se que o uso de jogos eletrônicos na psicoterapia é 
diversificado devido às finalidades dadas pelos psicoterapeutas 
e suas visões teóricas. Na maior parte dos trabalhos, notou-se 
que o uso de jogos facilitou a formação de vínculo entre 
paciente  e  psicoterapeuta,  em  especial  em  terapias  com 
crianças e adolescentes. Nos relatos de tratamento nas linhas 
cognitivo-comportamental e de Terapia Focada na Solução, 
utilizaram-se  jogos  desenvolvidos  especialmente  para 
psicoterapia. Em pesquisas de outras linhas teóricas, percebeu-
se que foram utilizados jogos eletrônicos “comerciais”, o que 
sugere que cada tratamento demanda tipos de jogos diferentes, 
sendo  responsabilidade  do  psicoterapeuta  utilizá-los 
adequadamente.

Apesar disso, o jogo, por si só, não basta para o sucesso da 
psicoterapia [BOSWORTH  et al.  2000;  SHARRY et al., 
2003; HULL 2009]. Devem-se avaliar os possíveis benefícios 
e dificuldades que o uso dos jogos poderá causar em uma 
sessão  psicoterápica  [SHARRY et  al.,  2003;  ZELNICK 
2005]. Dessa forma, parece não existir um consenso acerca do 
modo como os jogos devem ser utilizados no tratamento. 

No âmbito de novas pesquisas, devem-se investigar que 
elementos  dos  jogos  podem  contribuir  para  o  processo 
psicoterápico,  como  a  narrativa,  a  construção  e 
desenvolvimento de personagens, a atividade competitiva ou 
colaborativa, a jogabilidade, o sistema de reforçamento por 
pontos e etapas, entre outros. 

Pesquisas de validação do uso de os jogos eletrônicos 
como instrumento psicoterápico são necessárias para melhor 
conhecer seus benefícios, prejuízos e desafios [BOSWORTH 
et al. 2000; COYLE  et al., 2005; BARNES  et al. 2009; 
BREZINKA  2008;  GAMBERINI  et  al.  2008; 
CERANGOLU 2010 e PEREIRA 2011]. Também se sugeriu 
a criação de um método de avaliar quais jogos são adequados 
para esse uso BREZINKA [2008].

WILKINSON et al. [2008] sugerem que se explore o 
campo do uso de  jogos online em psicoterapia,  o  que é 
pertinente devido ao crescimento do número de usuários desse 
tipo de jogo, em especial nas plataformas de redes sociais.

Os  trabalhos  que  envolviam  psicoterapias  de  adultos 
relacionavam-se apenas ao tratamento de fobias, e apenas um 
trabalho envolvia o uso de jogos eletrônicos na psicoterapia de 
idosos.  Seria  interessante  avaliar  se  o  mesmo  ocorre  no 
tratamento de outros sofrimentos nessas faixas etárias.

Por fim, pode-se considerar que o uso de jogos eletrônicos 
na psicoterapia é tão diverso quanto as compreensões e formas 
de atuação dos psicoterapeutas. Cabe ao profissional conhecer 
adequadamente  os  jogos  e  refletir  sobre  os  aspectos  que 
envolvem seu uso em psicoterapia, não perdendo de vista as 
potencialidades e dificuldades de seu paciente. 
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