
 

  O Jogo Educativo Sabotador é uma variação do jogo de 
interpretação e estratégia desenvolvido por Dmitry Davidoff 
(Wikipedia, 2020). Nesta versão, os participantes, estudantes 
ou trabalhadores da saúde, são convidados a encenar uma 
reunião de equipe na Atenção Primária. O objetivo pedagógico 
do jogo é amadurecer reflexões e temas relevantes do 
cotidiano do trabalho de equipe na saúde. 

Ideal para grupos de 6 a 20 jogadores. Os personagens iniciais 
são: 1 Mestre; 1 ou 2 Sabotadores e Trabalhadores da Saúde. 
O Mestre é o responsável por escolher os Sabotadores e 
conduzir o jogo, narrando as tarefas da equipe, que podem ser 
“discutir uma assertiva” e/ou “discutir um caso complexo”. 

Durante o jogo, todos os jogadores devem ser provocados a 
opinar e trazer contribuições. É importante ressaltar que os 
argumentos precisam ser autênticos e científicos. Ou seja, as 
discussões devem costurar sínteses coerentes com a Saúde 
Coletiva, como a universalidade e a defesa do SUS.  

A missão dos Trabalhadores da Saúde é cumprir a tarefa 
proposta para o grupo e descobrir quem são os Sabotadores. 
Caberá aos Sabotadores falar sempre o inverso do que 
acreditam ser verdade. Todavia, o papel de Sabotador em um 
grupo não é o do personagem perverso, mas alguém que 
resiste à tarefa da equipe, conforme a psicologia social de 
Pichon-Rivière (2009). 

Ao final da discussão, todos os jogadores elegerão um Bode 
Expiatório, por maioria simples de voto e, em seguida, deverão 
conferir se o escolhido era de fato um dos Sabotadores ou não. 
O Bode Expiatório é, portanto, o indivíduo que não consegue 
provar sua inocência, mesmo sem ser o responsável direto pela 
acusação. O indivíduo escolhido poderá participar da reunião 
seguinte com direito a fala, mas sem direito a voto. Deve-se 
realizar a eleição de um novo Bode Expiatório para cada nova 
assertiva/ caso apresentado à equipe. 

Recomendam-se de duas a três assertivas ou discussão de 
casos. Mais que isso pode fazer o jogo ficar cansativo. 
Sugerimos aqui alguns exemplos, coerentes com o eixo 
temático do PET Saúde Interprofissionalidade, acrescentando 
possíveis problematizações: 

 

1. Assertiva: O SUS ideal é interprofissional, o SUS real 
não é (O SUS, com todas as suas dificuldades e 
fragilidades, produziu conquistas e resultados 
significativos. No SUS realmente existente, o trabalho 
responde necessidades de saúde, que, por sua vez, são 
sempre socialmente complexas. Nesse sentido, a 
especificidade do trabalho em saúde exige um trabalho 
em equipe multiprofissional. Em outras palavras, o 
trabalho em equipe vai além da vontade individual, ele é 
uma necessidade do SUS real! (Sugestão de leitura: 
Peduzzi, 2016); 

2. Assertiva: O cafezinho é momento privilegiado para 
planejar a colaboração interprofissional (A colaboração 
interprofissional é uma forma de trabalho que exige 
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identificação e integração das ações. Sabemos que os 
espaços informais podem facilitar relações humanas 
potentes. Entretanto, para uma colaboração de máximo 
desenvolvimento das capacidades da equipe são 
necessários educação interprofissional, apoio 
institucional, cultura de trabalho e ambiente (Sugestão 
de leitura: Peduzzi e Agreli, 2018); 

3. Assertiva: Não há necessidade de competências e 
habilidades profissionais para iniciar práticas 
colaborativas (Na verdade, existem competências que 
podem ser adquiridas e favorecem as práticas 
colaborativas. As competências mais valorizadas dão 
ênfase nos procedimentos técnicos de diagnóstico e de 
terapêutica, mas com reduzido destaque ou valorização 
a outras habilidades, comunicação, por exemplo, e 
outras competências, tais como as humanísticas e 
ético-políticas (Sugestão de leitura: Souza e Costa, 
2019); 

4. Caso Complexo: Descobrimos três casos de 
automutilação em adolescentes da escola pública da 
região. Os jovens em geral relatam insegurança em 
relação aos mecanismos de proteção social e 
necessidades de obtenção de prazer imediato. A área é 
marcada por violência e pobreza (Tracemos ações em 
equipe, compartilhando uma identidade de equipe, 
interdependência e integração de ações). 

 
Lembre-se que essas ideias não são fechadas. É possível criar 
novas assertivas e casos, a partir de outros eixos como 
processo de trabalho; políticas/ portarias que orientam o 
serviço; planejamento de atividades/ ações; articulação em 
rede/ encaminhamentos/ devolutivas; competências/ 
habilidades; formação/ capacitação/ educação permanente. 

Por fim, é coerente pensar que a intervenção com o jogo não é 
a totalidade do processo educativo. O jogo não é suficiente em 
si mesmo, ele deve ser visto como parte de uma estratégia de 
educação colaborativa interprofissional. 
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