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Poemas Presos

“A maioria das doenças que as pessoas têm
São poemas presos.

(...)Pessoas às vezes adoecem da razão
De gostar de palavra presa.

Palavra boa é palavra líquida
Escorrendo em estado de lágrima.”

Viviane Mosé. 
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1‐INTRODUÇÃO 
 

Recriar‐se é a atitude, ou a característica humana de se reinventar frente aos 

desafios, aos dissabores e aos obstáculos, tanto quanto diante das alegrias, das 

paixões e das sensibilidades despertadas pelo poético. Isso não significa que a 

reconstrução prevista tenha sempre uma valoração positiva – apesar da 

irreversibilidade que lhe estrutura – circunstancialmente, igualmente pode aparentar 

‘um passo para trás’, seja porque o humano precisa recompor‐se e fortalecer‐se, ou 

porque determinados enfrentamentos exaurem as possibilidades de integridade e de 

dignidade do ser. 

Se bem reparado, ocorre reconstrução a todo o momento, de sentidos, de 

razões, de afetos, de aprendizados, de células, de tecidos e das expressões de se estar 

no mundo, nas diversas as formas que integram a fenômeno do viver, seja na 

dimensão biológica, física, subjetiva, social, política ou espiritual. Com isso, diz‐se que 

há sempre uma pulsão latente de vida, e também de morte, como unidade de 

contrários, que impulsiona a dinâmica viva, inovando‐a e destruindo‐a continuamente, 

característica da ‘politicidade’ que lhe integra. A politicidade de que se fala compõe os 

fenômenos vivos, dos quais as pessoas se inserem, constituindo‐se numa característica 

biológica, social, ontológica, ecológica e política de reconstrução permanente para 

manter um todo indissociável, em eterno movimento para recomposição da vida  

(Demo, 2002. Pires, 2005).  

Despertar, motivar ou compreender a dinâmica da recriação, em suas diversas 

expressões, significa apreender o sentido da mudança, necessária aos sonhos e as 

utopias humanas, no sentido de realizáveis, em contextos sócio‐históricos específicos. 

Essa discussão, no ambiente da saúde e da educação, em especial, significa 

argumentar pela compreensão dos fenômenos de reconstrução humana como 

componente essencial do trabalho imaterial (GORZ, 2005), que lhe define, cuja 

produção ocorre muito mais no ato relacional intersubjetivo entre pessoas, do que na 

confecção de produtos materiais.  

Para promover saúde e educação à população, há de se investir na potencia 

humana de se reinventar diante das inúmeras mortes com que as pessoas se deparam 

na vida, e que lhe restauram. Tal afirmação ganha maior relevo nos desafios colocados 

à formação de profissionais de saúde críticos e éticos (CARVALHO E CECCIM, 2006; 
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MANDÚ, 2003), necessária para impulsionar as formas diferentes de cuidar da saúde 

dos usuários, na construção de um sistema de saúde democrático (CAMPOS, 2007), em 

que o processo de ‘recriar‐se’ torna‐se pleno de possibilidades. Em vista das mudanças 

previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde 

(DCN/MEC), consonantes com princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), há de se 

recorrer tanto às tecnologias pautadas em maquinarias, como os equipamentos e os 

insumos, quanto àquelas que operam sobre o produto imaterial do conhecimento 

humano, inerente aos processos criativos (MERHY, 2002; DE MASI, 2000). 

O desafio para desencadear a formação de profissionais reflexivos e inovadores, 

pautados na ética da justiça social e da cidadania, passa pela adequação das técnicas 

de ensino à realidade dos sujeitos, recompondo a maneira de produzir os sentidos de 

aprendizagem. Para se mudarem as práticas na saúde e na educação, há de se priorizar 

os diferentes modos de facilitar processos de aprendizagens, tornando‐os menos 

disciplinadores do espírito irreverente, importante para a recriação de sujeitos 

pensantes, vivos, sensíveis e atuantes na construção de uma sociedade mais 

igualitária.  

Nesse contexto, esse projeto de pesquisa para estágio pós‐doutoral pretende 

desvelar que conhecimentos em tecnologias educativas, dialogadas com as expressões 

da arte e do lúdico, são capazes de despertar a autonomia de sujeitos na formação e 

na prática dos profissionais de saúde. Parte‐se da premissa de que as técnicas de 

ensino articuladas à reflexão, à teorização das práticas, à criatividade, à abstração ética 

e estética, podem produzir sentidos de aprendizagem e conhecimentos em tecnologias 

educativas que ultrapassem a racionalidade instrumental, contribuindo para a 

formação de cidadãos críticos e de profissionais de saúde inovadores.  

Pretende‐se investigar a potencialidade do ‘devir’ (NIETZSCHE, 2007), inerente às 

manifestações artísticas, e do livre envolvimento criativo, característico das atividades 

lúdicas, como substratos para o desenvolvimento de técnicas de ensino capazes de 

estimularem as reconstruções autônomas dos sujeitos, nos processos de 

aprendizagem. A reinvenção de conhecimentos em tecnologias educativas que possam 

conjugar o disciplinamento da técnica, inerente às profissões e importante para as 

práticas da saúde, com a fugacidade e sensibilidade das manifestações estéticas, 

inspiradoras da ética libertária (DUSSEL, 2000), pautada no respeito à pluralidade e às 

diferenças, podem produzir sentidos de liberdade e de cidadania.   



 

5 
 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1‐Geral: Produzir conhecimentos sobre tecnologias educativas para a formação e 

prática de profissionais de saúde, em diálogo com as expressões da arte e do lúdico; 

 

2.2‐Específicos: 

 

1‐ Conceituar teoricamente tecnologias educativas, arte e educação como 

constructos da formação para a cidadania; 

2‐ Elaborar, a partir de revisão teórica e conceitual, referencial metodológico que 

indique o uso das tecnologias educativas dialogadas com a arte na formação e 

na prática dos profissionais de saúde; 

3‐ Selecionar temas prioritários para a formação de profissionais de saúde 

passíveis de serem discutidos pelo intermeio da arte com a educação; 

4‐ Delimitar técnicas de ensino que articulem o cinema, a literatura, a música e/ou 

a poesia como dimensões estéticas e éticas na aprendizagem de acadêmicos e 

profissionais de saúde; 

5‐ Identificar recursos lúdicos que possam subsidiar técnicas de ensino para a 

formação de profissionais de saúde; 

6‐ Analisar o uso das técnicas de ensino pautadas na arte e no lúdico, indicando 

aplicabilidades, limitações e potencialidades das mesmas. 
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3‐ JUSTIFICATIVA e REFERENCIAL TEÓRICO1 
 

Entrelaçar arte e educação significa produzir sentidos de aprendizagem que 

ultrapassem o mecanicismo da técnica, que sempre foi tão arraigada na formação dos 

profissionais de saúde. Visa‐se transcender a razão instrumental, denunciada por 

teóricos da Escola de Frankfurt, em que o automatismo das idéias tende a aprisionar 

pensamentos de significado próprio (HORKHEIMER, 2002; ADORNO e 

HORKHEIMER,1985). Insiste‐se  em abstrações que subvertam a rigidez da ordem, pela 

expressão do sentimento que se exprime por si e para além do que está posto; afinal, 

essa parece ser a principal força motriz das manifestações artísticas, por 

desencadearem processos formativos emancipatórios (ADORNO e 

HORKHEIMER,1985;DURTE JUNIOR, 1991).  

A noção emancipatória que se defende, pautada no diálogo entre a arte e a 

educação, nutre‐se num conhecimento que leve em conta o impossível do devir 

humano e a expressão de seu mundo sensível, conjugando transcendência de espírito 

com racionalidade metódica para apreensão do real. Com essa discussão resgata‐se a 

noção de ‘hermenêutica do sujeito’ (FOUCAULT,2004), em que a relação entre os 

princípios socráticos do ‘cuidado de si’ ‐ um ‘ocupar‐si consigo mesmo’ ‐ com o 

‘conhece‐te a ti mesmo’‐ enquanto método de conhecimento ‐ é uma condição para o 

acesso à verdade, numa busca  de transformação  espiritual e racional.  

Ensinar por meio da arte possibilita produzir experiências de aprendizagem não 

padronizáveis pela instrumentalidade da razão, incentivando processos criativos 

capazes de forjar sujeitos do saber e da liberdade. Tal intento se manifesta 

principalmente pela disposição da arte em produzir, em trazer à existência vivências 

susceptíveis de ser e de não ser, cujo princípio reside no artista.  À guisa de uma 

ambiência teórica que auxilie o entendimento da expressão artística, entrelaçando 

abstração reflexiva com o cortejo ritual presente na etimologia da palavra ‘theoria’, 

fala‐se em possíveis teorias fundadoras e de acompanhamento da arte (CAUQUELIN, 

2005). As fundantes constituiriam o objeto artístico, enquanto as de acompanhamento 

realizariam seu seguimento, seu comentário e sua crítica. Pelo caráter transcendente e 

incapturável da arte, tais construtos teóricos precisam ser entendidos em sentido 

                                                            
1 O presente texto foi adaptado, expandido e revisado de artigo originalmente publicado em PIRES, 
MRGM  et all. Diálogos entre a arte e a educação: uma experiência no ensino de administração em 
saúde. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2009 Jul‐Set; 18(3): 559‐67. 
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movediço, costurados pelo entremeio da doxa, muito aquém do efêmero manifesto no 

elemento artístico. A doxa de que se fala inclui o cotidiano das percepções e dos 

sentidos de que se nutre a arte, imerso em opniões, em crenças e em sombras sobre o 

real, tanto quanto na  possibilidade do conhecê‐lo, traduzi‐lo e transformá‐lo.   

Isso posto, cabe destacar brevemente alguns pensadores que subsidiam as 

reflexões sobre a experiência estética humana, a partir de revisões da literatura 

(ADORNO e HORKHEIMER, 1995; DUARTE JUNIOR, 1991; FOUCAULT, 

2004;CAUQUELIN,2005;NIETZSCHE, 2007;ARANHA,2003). Em Platão, vê‐se um 

ambiente propicio para pensá‐la pelo viés da reflexão não propriamente da arte, mas 

do belo, das idéias e do ideal. Na ‘estética’ de Hegel ela aparece como fenômeno 

ligado à história e ao sintoma da vida contínua, obstinada, do espírito, indicando aí o 

seu desenvolvimento. Nietzsche, acerca do ‘Nascimento da Tragédia’, a enxerga como 

potência da própria vida, entrelaçada pelo delírio dionisíaco e pela beleza apolínea, 

eivada de embriaguez da alma. Aristóteles nos fala da arte da mimesis, em sentido de 

metáfora da vida, com finalidades do prazer e do deleite estético. Em busca de alguns 

paradoxos fundadores da arte, Kant propõe quatro momentos do julgamento estético, 

quais sejam: a satisfação desinteressada, a subjetividade universal, a finalidade sem 

fim e a necessidade livre. Tais premissas destituem a arte de sua necessidade utilitária, 

colocando‐a na posição de autonomia capaz de inspirar as utopias humanas. Nesse 

sentido, a obra de arte será desinteressada, não submetida ao conceito, 

universalmente reconhecida por sentimentos individuais e coletivos, diretamente 

comunicável (CAUQUELIN,2005).  

Resgatar a soberania da arte dos discursos da razão instrumental e das tramas da 

indústria cultural, espoliadora das criatividades humanas, é a principal preocupação 

em Adorno, um dos integrantes da Escola de Frankfurt (ADORNO e 

HORKHEIMER,1985; FREITAG, 2004). Em sua crítica à modernidade, esse autor 

denuncia a submissão da cultura à industrialização, a redução da filosofia e da ciência 

ao positivismo, bem como a rendição da arte aos desígnios do mercado. Adorno vê na 

obra de arte de vanguarda, em especial na música, o último reduto de uma razão 

esclarecida, livre da contaminação instrumentalizada. Com esse cenário, a educação 

pensada a partir da Teoria Crítica, em especial nas reflexões sobre os limites da ciência 

moderna e da indústria cultural, subsidia a formação de sujeitos autônomos, criativos 

e participativos.    
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A linearidade da racionalidade cartesiana, positivista, instrumental e tecnicista 

tem influenciado as formas de conhecer na modernidade. Na área da saúde, em 

especial, predomina a autoridade do argumento das ciências biomédicas sobre os 

outros saberes e práticas, alinhando‐se ao modo capitalista de forjar conhecimentos 

úteis ao mercado. Nesse contexto, o processo de acumulação ocorre sobre a 

usurpação de boa parte da atividade criativa humana que, alienada do sentido de sua 

ação, torna‐se meramente força de trabalho destituída de subjetividades autônomas, 

que são próprias do ser pensante. Pode‐se dizer que a alienação do trabalho, categoria 

marxista central para explicar o capitalismo, se antes se dava prioritariamente no ‘chão 

da fábrica’, hoje se tornou complexa, ocorrendo muito mais sobre o conhecimento 

humano (GORZ,2007). 

Dentre as atualizações marxistas realizadas recentemente sobre o capitalismo, 

encontra‐se a tese polêmica de que se deve ‘mudar o mundo sem tomar o poder’, em 

que se discute a relação entre a crítica e o fazer humano, em sentido emancipatório 

(HOLLOWAY,2003). Coloca‐se a idéia, inspirada em correntes filosóficas, de que só se 

pode conhecer com certeza o que se cria, produto do sujeito cognoscente. Nestes 

termos, o conhecimento teria como objetivo principal resgatar a subjetividade, 

recobrando o que fora espoliado no processo de trabalho. Seria ainda a reapropriação 

do objeto pelo sujeito, que passaria a negar sua externalidade, reconhecendo‐o como 

parte de si. A ruptura da dominação, corporificada na forma de poder‐sobre, dar‐se‐ia 

pelo movimento emancipatório do poder‐fazer, constituindo‐se em luta para revelar o 

potencial humano por meio do fazer criativo, contra‐e‐mais‐além do trabalho alienado. 

Na discussão sobre a contemporaneidade do capitalismo e do trabalho em 

tempos globais, e em vista das especificidades da saúde e da educação, o valor 

agregado ao trabalho que se incorpora com os novos conhecimentos, característico do 

conceito de tecnologia, dá‐se pela vias do ‘imaterial’, pois ocorre no próprio ato 

relacional e subjetivo do trabalho (Gorz, 2005). O trabalho ‘imaterial’ é o substrato 

principal para a fase atual do capitalismo, globalizado, financeiro e pós‐moderno, que 

se alimenta muito da ‘mais‐valia’ relativa, nutrida pelo conhecimento inovador, e 

menos da força de trabalho que produz capital fixo, material, embora esse coexista 

com o primeiro  (id.,2005).  

As mudanças na forma de produzir e acumular riquezas, advindas do capitalismo, 

impactam na forma de gerir o trabalho, que agora precisa centrar‐se nos processos de 
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produção do conhecimento humano, ou do ‘ócio criativo’, ainda que 

preferencialmente lhe abstraia a essência criadora e transformadora dos sujeitos, 

alienando‐os (DE MASI, 2000).  

Ocorre que esse mesmo conhecimento, que alimenta o lucro no capitalismo, 

pode subvertê‐lo, pela mesma força humana impulsionadora que lhe mantém vivo 

(PIRES, 2009; DEMO, 2002), residindo aí o sentido de formação para a cidadania, que 

passa pela construção de sujeitos autônomos, social e politicamente, potencialmente 

capazes de reverter o mercado em prol do bem‐comum, na arena política de poderes 

do Estado social e democrático (COCCO, 2001). Assim, o entendimento de tecnologia 

que se pretende abstrair pauta‐se na articulação entre os conhecimentos em educação 

e arte, aplicados ao processo de ensino e ao contexto do trabalho em saúde, com a 

diversidade de saberes partilhados para a composição de novos modos de 

aprendizagens na saúde.  

A partir dessas teorizações, entende‐se que a arte, como expressão da 

sensibilidade mediadora de transcendências do espírito, pode estimular criatividades 

que recriem as possibilidades de compreensão do mundo, para além do capital 

(FREITAG, 2004; MÉSZAROS, 2005). Busca‐se um sentido para educação capaz de 

reconfigurar a separação entre o homo faber, inerente ao fazer, e o homo sapiens, ser 

pensante, resgatando‐lhe o sentido estruturante na relação com o trabalho e com a 

própria vida (GORZ,2007), ampliando‐lhe as possibilidades criativas. Entende‐se 

igualmente que as dimensões humanas do ‘ludens’, ou do lúdico, e do ‘demens’,  

demoníaco, precisam de revisões nos processos formativos, despertando sentidos que 

ultrapassem o formalismo das instituições de ensino, fortemente calcadas em relações 

de poderes que aprisionam almas criadoras (POPKEWITZ,2001).  

O desenvolvimento da crítica e da capacidade criativa humana pelo intermeio da 

arte, ou pela dimensão estética da aprendizagem, se forja em concepções críticas da 

educação (TORRES, 2003; MÉSZAROS, 2005; POPKEWITZ,2001; FREIRE, 1987). Isso 

posto, cabe dizer que os processos educativos centrados em sensibilidades humanas 

se fundam na capacidade de abstração e de reconstrução de conceitos, de 

compreensões, de hábitos, de relações, de intervenções, de cultura e dos valores 

referentes à vida das pessoas. Nesse modo de aprender, a unidade teoria‐prática é 

percebida como condição estruturante, uma vez que a vivência cotidiana subsidia os 

atos cognitivos, biológico, social e político do conhecer. Pressupõe‐se intrinsecamente 
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a autonomia dos sujeitos cognoscentes, entendida como ‘síntese de muitas ajudas’ 

(MORIN, 2003), oportunizada às pessoas para que essas se tornem protagonistas de 

suas vidas, ao invés de meros objetos manipuláveis. Há de se investir na ‘vontade de 

poder’ vociferada por Nietzsche (2008), vislumbrada como potencia do transcender, do 

ir contra e mais além, da ultrapassagem dos próprios limites, reinventando‐se como 

pessoa e cidadão.  

Nesse ambiente fomentador de mudanças, o conhecimento é a dinâmica viva de 

produzir interpretações, significados, críticas e formas de participar da realidade. 

Conhecer é, sobretudo, reconstruir possibilidades de conviver, de atuar e de interagir 

com o planeta, concebendo a disrupção e a provisoriedade como cerne. Em sentido 

político, vê‐se que o mesmo poder do conhecimento que sustenta a mais‐valia relativa, 

explorando a criatividade humana, pode vir a se constituir numa força de subversão, 

por dinâmica interna e latente no mesmo ato subjulgante (MÉSZAROS, 2005). A 

virtualidade que surge coloca a inovação, possibilitada pelo entrelaçamento da arte e 

educação, como um elemento vitalmente político, capaz de alimentar e confrontar 

poderes. 

Despertar a vontade de transcender do sujeito, ampliando‐lhe as compreensões 

e possibilidades éticas do mundo; fomentar‐lhe projetos próprios de vida e de 

desenvolvimento, em sentido individual e coletivo: talvez sejam esses os propósitos da 

dimensão estética da educação. Em busca de alguns caminhos possíveis para explorar 

a face sensível do conhecimento humano, inspirada pelas manifestações artísticas, a 

literatura aponta algumas presumíveis funções pedagógicas da arte (JUNIOR, 1998). A 

primeira, é que a arte apresenta eventos pertinentes à esfera dos sentimentos, não 

acessíveis ao pensamento discursivo. Nessa experiência estética, a imaginação rompe 

os limites impostos pela intelecção, instaurando possibilidades de autonomia inscritas 

no conhecimento mediado pelo afeto. Advém daí o segundo fator pedagógico, qual 

seja, a ‘agilização da imaginação’, sua libertação do pensamento rotineiro, 

programado, linear, mecanizado. Numa sociedade que elegeu o racionalismo 

instrumental, calcado no empirismo balconiano, como única forma de conhecer 

(SANTOS, 2001), o intento da inventividade aparece como utopia realizável.  

O terceiro fator educativo da arte seria a perspectiva de desenvolver 

sensibilidades adormecidas, no melhor estilo da educação dos sentidos (ALVES, 2005), 

em que o sentimento é convidado a se apurar. O quarto elemento toma de assalto o 
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sentido aberto da obra de arte, que se completa na intersubjetividade do encontro, 

em constante refazer‐se criativo. Essa característica imprime o movimento do vir‐a‐ser 

nos processos educativos, inerente ao impossível tornado real, provocado pela 

experiência sensível. A quinta vertente pedagógica evoca as compreensões do mundo 

distantes do nosso cotidiano, realizável pelo acesso ao sentimento humano.  

Tendo em vista que a expressão cultural de uma época se inscreve pelas vias do 

artístico, contemplando a diversidade da existência humana, o significado cultural da 

arte constitui a sexta função educativa. Esse elemento é importante se levarmos em 

conta as críticas do multiculturalismo à educação, em que o respeito às diferenças  

aparece como uma questão de cidadania a ser formada desde os bancos escolares, 

transbordando para o exercício  democrático (SANTOS, 2003). Em decorrência, as 

vivencias interculturais viabilizadas pela arte aparece como sétima função educativa. 

Por fim, o elemento utópico envolvido na criação artística lhe surge como oitavo fator 

educativo, por meio do qual a emancipação humana se torna possível.  

A respeito do sentido de liberdade inspirada pelas expressões da arte, cite‐se 

ainda Deleuze e Guattari (1992), que a distinguem enquanto uma forma de 

pensamento ligada a um bloco de sensações composta de perceptos e afectos. 

Perceptos são mais que percepções, assim como afectos ultrapassa a noção de 

sentimentos, eles transbordam aqueles que as experimentam, valendo‐se por si 

mesmos, excedendo qualquer vivido. A característica de que arte existe em si mesma, 

como ‘um ser de sensações’, independente de interpretações ou juízos que lhe possam 

ser atribuído, mesmo sendo um produto humano, confere‐lhe a excentricidade liberta 

da própria existência do ser. Para esses autores, a arte existe para libertar a vida lá 

onde é prisioneira, ou para tentar fazê‐lo num combate incerto. Residiria na 

capacidade de congelar o instante, num fluxo de sentidos que se move no encontro de 

seres em abstração poética, a força revolucionária da arte, capaz de desequilibrar as 

noções de espaço, de tempo e de realidade, inerente ao cenário pós‐moderno.  

A respeito da incerteza no contexto da pós‐modernidade, em sua crítica à rigidez 

da modernidade, o caos que dinamiza a realidade é entendido menos pela sua 

desordem, e mais pela velocidade com que se dissipam as certezas que nele se 

esboçam (MORIN, 2002; SANTOS, 2003). Nesses termos, a forma com que a 

modernidade tem lidado com o caos é aprisionar‐lhe as indefinições do real, até onde 

for possível, concebendo como válido apenas o que cabe na norma, na experiência 
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quantificada, no método científico, no ensino de procedimentos certos, mesmo 

lidando com uma vida incerta, e ‘líquida’ (BAUMAN, 2001). Assim, no contexto da 

relativização do real e das certezas, entendendo‐as na complexidade que lhe 

ambientam, o conhecimento possível é sempre aproximado, parcial, incompleto, por 

se fazer. 

A impossibilidade dos instrumentos modernos para lidar com a fugacidade das 

certezas inaugura uma crise paradigmática prenhe de indefinições, que tornam mais 

complexas as saídas (DELEUZE e GUATARRI, 2002). Contribuem para essa tensão a 

limitação da onipotência razão instrumental moderna, sobre as outras formas de 

conhecer, e o fato da angústia humana frente ao incerto ‐ que é contemporânea do 

medo como estratégia de pulverização do sujeito social e político (BAUMAN, 2008) ‐ 

inibir possibilidades criativas e de liberdade. Porém, para que a emancipação seja 

possível, a angústia, o medo e a insegurança são sentimentos que precisam igualmente 

se confrontarem no seio da utopia, o que faz da mudança uma dura conquista, 

permeada de processos psíquicos, sociais e cognitivos a se reconstruírem, recriarem‐

se.  

No trecho seguinte, Deleuze e Guatarri (2002) exprimem como a humanidade se 

depara com o caos, e as estratégias de defesa de que se utiliza, apegando‐se a 

‘opniões prontas’ como falsas garantias  aprisionadora do espírito irrequieto:     

“Pedimos somente um pouco de ordem para nos proteger do caos. 
Nada é mais doloroso, mais angustiante do que um pensamento que 
escapa a si mesmo, idéias que fogem, que desaparecem apenas 
esboçadas, já corroídas pelo esquecimento ou precipitadas em 
outras, que também não dominamos. São variabilidades infinitas cuja 
desaparição e aparição coincidem. São velocidades infinitas, que se 
confundem com a imobilidade do nada incolor e silencioso que 
percorrem, sem natureza nem pensamento. É o instante que não 
sabemos se é longo demais ou curto demais para o tempo. 
Recebemos chicotadas que latem como artérias. Perdemos sem 
cessar nossas idéias. É por isso que queremos tanto agarrarmo‐nos a 
opiniões prontas. Pedimos somente que nossas idéias se encadeiem 
segundo um mínimo de regras constantes, e a associação de idéias 
jamais teve outro sentido: fornecer‐nos regras protetoras, 
semelhança, contigüidade, causalidade, que nos permita colocar um 
pouco de ordem nas idéias, passar de um a outra segundo uma 
ordem do espaço e do tempo, impedindo nossa ‘fantasia’ (o delírio, a 
loucura) de percorrer o universo do instante, para engendrar nele 
cavalos alados e dragões de fogo. (...) É tudo isso que pedimos para 
‘formar uma opnião’, como uma espécie de “guarda‐sol” que nos 
protege do sol”. (DELEUZE e GUATARRI, 2002:259‐260)  

 



 

13 
 

Os autores, Deleuze e Guatari (2002), complementam que as ‘nossas opniões’ 

são feitas de clausuras, mas que a arte, a ciência e a filosofia exigem mais, elas ‘traçam 

planos sobre o caos’. Defendem ainda que essas formas de conhecimentos, 

influenciadas pelos desígnios do seu tempo, querem ‘rasgar o firmamento para 

mergulharem no caos’. Nessa travessia, próprias do ser que se recria, o filósofo, o 

cientista e o artista retornariam eivados de busca por movimentos de superação. 

Resguardadas as especificidades disciplinares, o filósofo se perguntaria como guardar 

velocidades infinitas, trazendo variações e traçando‐lhe planos de imanência por 

conceitos. O cientista voltaria querendo desacelerar o real,  traçando‐lhe as variáveis e 

estabelecendo funções entre elas. O artista, por sua vez, retornaria desejando congelar 

o caos, apresentando‐lhe variedades capazes de restituírem o infinito, tornando‐o 

sensível. Nesse sentido, a arte lutaria com o caos, mas para ‘torná‐lo sensível’, para 

realizar uma ‘composição do caos’ (id., 2002). 

A interface de conhecimentos distintos, porém complementares, aponta 

direcionalidades para um entendimento mais múltiplo da realidade que nos completa, 

menos unificador das distintas formas de conhecer, de ser e de conviver na sociedade. 

O entendimento do complexo, como faces de teias que se refazem juntas para 

comporem o que se chama de real, abre espaços para a diferença e para as 

singularidades não padronizáveis pelas ‘opniões prontas’, sempre tão prenhe de 

violências restritivas. Essa abertura para outras possibilidades de vivenciar e de sentir a 

vida tem o traço da liberdade, porque não tenta ordenar o caos, mas compõe‐lhe um 

mundo de muitas expressões criativas.   

Diante das possibilidades inventivas inerente a multiplicidade do real, aposta‐se 

aqui na ambigüidade e na unidade do ‘homo complexus’ (MORIN, 2002), que é meio 

sábio e meio louco, mas também lúdico, místico, curioso, antagônico, contraditório, 

falível e imperfeito, capaz de criar coisas belas na mesma proporção com que pode 

destruí‐las, e refazê‐las seguidamente.  Se a insistência moderna em separar o sapiens, 

racional, do demens, louco, dionisíaco, e portanto sensível, trouxe muitas ‘opniões 

prontas’, ela também aprisionou o humanidade de si mesma, de sua potencia de 

liberdade e de criação. Com isso e por isso, urge a atitude de RECRIAR‐SE, para que se 

conjuguem num mesmo verbo – aprender – as possibilidades distintas de reinventar a 

vida, em diálogo com a arte, com o lúdico e com o conhecimento. Acredita‐se que 

investir no impossível da arte para a formação de sujeitos criativos pode ser uma saída 



 

14 
 

inspiradora para os sonhos humanos, sempre tão incertos, improváveis, mortais e por 

se fazerem. 

 
4‐METODOLOGIA 
 

Far‐se‐á uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, do 

tipo estudo de caso. O caráter exploratório se justifica pela necessidade de ampliar as 

informações e produção sistematizada sobre técnicas de ensino mediadas pela arte e 

pelo lúdico, ao mesmo tempo em que tem um caráter descritivo, porque se pretende 

aprofundar aspectos das tecnologias educativas que despertam abstrações éticas, 

políticas e estéticas, na saúde (TRIVIÑOS, 1987). O estudo de caso em questão 

expressa um determinado foco no cenário de complexas condições socioeconômicas e 

culturais da realidade, sendo parte dele na totalidade. Exemplifica uma significação 

estratégica e exemplar para a investigação, interpretado a partir das referências 

teóricas e do contexto sócio‐histórico em que se insere (THOMPSON, 1995). A 

unidade‐caso ou “corpus”2 da investigação compõe‐se das informações formais e, ou 

informais produzidas pelos estudantes e por profissionais de saúde que se dispuserem 

a aprender por meio das técnicas de ensino pautadas nas manifestações artísticas e no 

lúdico, em contextos de educação propiciados pelos cursos de extensão, conforme se 

descreve no delineamento do estudo. 

A pesquisa qualitativa destaca‐se, principalmente, pela disposição em se 

aproximar de fenômenos sociais pouco quantificáveis e generalizáveis, abordando um 

universo de símbolos, aspirações, crenças, valores, sentidos, significados, cultura 

(totalidade fundamental do ser humano), frustrações e, sobretudo, comunicações do 

ator social (MINAYO, 2006. DEMO, 2000, TRIVINOS, 1987).  

A vertente qualitativa desta pesquisa se justifica em virtude do objeto 

eminentemente subjetivo, donde se pretende compreender, aprofundar e desvelar 

conhecimentos sobre as tecnologias educativas na saúde, dialogadas com a arte e com 

o lúdico. Pretende‐se investigar o fenômeno da aprendizagem em saúde com o uso de 

técnicas de ensino pautadas em manifestações artísticas e no jogo, desvelando‐lhe a 

superficialidade, buscando‐lhe limitações, adequações, aplicabilidades e modos de 

                                                            
2 Para Orlandi (2001), a delimitação do corpus e a análise da pesquisa estão intimamente relacionadas, 
uma vez que decidir sobre a constituição do corpus envolve priorizar certas propriedades discursivas.  
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condução que possam facilitar processos educativos na saúde.  Busca‐se, pelo enfoque 

subjetivo e de compreensão dos fenômenos que compõem o universo da 

aprendizagem, maior ênfase nas análises de profundidade, no desvelamento dos 

dados empíricos à luz do referencial teórico e da hipótese.  

Para reconstruir compreensões de fenômenos humanos (sociais e naturais), 

cientes da incompletude desses, são necessários métodos igualmente dinâmicos, 

capazes de sínteses sempre provisórias e aproximativas. A dialética corresponde a tal 

expectativa, uma vez que procura entender a realidade como a unidade de contrários 

e como totalidade, movendo‐se na tentativa de articular a apreensão das partes no 

todo. O método dialético3 é o que melhor corresponde às inquietações da realidade 

social, tendo como categoria de análise central elementos ambíguos do contexto 

sócio‐histórico. A dialética é capaz de projetar inquietudes e incompletudes humanas 

às importantes conquistas, sempre renovadas, sendo princípio metodológico 

fundamental para análises de cotidianos históricos conflituosos e contrários, 

reclamantes de transformações. Entender a realidade enquanto totalidade histórica, 

dinâmica, com componentes objetivos (materializados) e subjetivos (construídos pelo 

homem), pressupõe a dialética enquanto filosofia e teoria de conhecimento humano.  

A dialética enquanto método de investigação tem como base filosófica o 

materialismo dialético e o materialismo histórico4. A idéia materialista de mundo, 

defendida por Marx, reconhece que a realidade existe independentemente da 

consciência, sendo o homem determinado pelos rumos históricos da matéria. O 

marxismo também aceita que o mundo é conhecível, e para isto propõe a dialética 

como método de abordagem. Dentre as críticas apresentadas ao marxismo, destaque‐

se a da Escola de Frankfurt, em especial, Habermas, um dos seus representantes, que 

rejeita, entre outras coisas, o enfoque determinista do marxismo. O materialismo 

ortodoxo tolhe a potencialidade da consciência humana de transformar a realidade em 

                                                            
3 Concorda‐se com Demo (1990), ao se referir à dialética como método científico: “Como qualquer 
proposta metodológica, apresenta‐se logicamente estruturada, é sistemática como todo esforço 
analítico e sintético, reclama rigores científicos normais. Todavia, privilegia estruturas da dinâmica 
política , mais que estruturas da estática natural” (p. 117). 
4 Trivinos (1987) informa que “o materialismo dialético é a base filosófica do marxismo que busca 
explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos no mundo. Já o materialismo histórico é 
definido como a ciência filosófica que estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, 
de sua evolução histórica e da prática social dos homens”.  



 

16 
 

que vive, em que as condições materiais de existência aparecem como determinante 

histórico maior (DEMO, 1997).  

A realidade social compõe‐se de fatores objetivos e subjetivos, os quais se 

interrelacionam na totalidade histórica. Tal assertiva significa, em outras palavras, que 

a humanidade realiza sua história sob determinadas condições ou estruturas pré‐

existentes e processuais, sofrendo influência dos fatos, da ação humana e de seu 

tempo. Concebe‐se, pois, que estrutura é história, porque dinâmica e em movimento 

dialético. Porém, existem estruturas da realidade que se repetem ou se re‐editam com 

maior freqüência, embora com traços históricos de seu tempo. Por serem estruturais, 

existirão por mais tempo, como característica própria da realidade, mas não significa 

estática, já que nada permanece imutável. A estrutura  é entendida como componente 

da realidade que se re‐edita com maior freqüência, co‐existindo por mais tempo no 

contexto estudado. Estrutura, enquanto processo dinâmico e ambíguo, leva as marcas 

da história, evoluindo continuamente. Trata‐se, pois, de conceber os fenômenos 

sociais como históricos‐estruturais, melhor captáveis pela dialética histórico‐estrutural 

(DEMO, 2000).  

4.1 – Delineamento do estudo 

Em cenários de realidade complexa histórico‐estrutural, teoria e prática se 

articulam na produção das sínteses de conhecimentos, sempre provisórios, incertos e 

incompletos. Nesse entendimento, e vista do marco teórico que embasa a hipótese 

dessa pesquisa, definiram‐se as categorias teóricas que a norteiam, quais sejam: 

tecnologias, a arte e o lúdico na educação.  

Categorias, ou fluxos abstração vivenciados na realidade histórica (MARX,1999), 

são constructos conceituais que expressam significados próprios, por meio dos quais a 

realidade é compreendida e explicada. Classificam‐se em categorias analíticas, ou 

teóricas, quando se respaldam no arcabouço teórico construído, e empíricas, quando 

extraídas da realidade observada, a partir da coleta de dados com os sujeitos da 

investigação (MINAYO, 2006). Nesse estudo, utilizar‐se‐ão as categorias teóricas 

(tecnologia, arte e lúdico na educação) para definição das técnicas de ensino capazes 

de produzirem abstrações éticas e estéticas, na saúde; as categorias empíricas serão 

extraídas nas análises qualitativas que serão realizadas, conforme se descreve adiante.  



 

17 
 

Para melhor operacionalização do estudo, definiram‐se duas dimensões 

necessárias à reconstrução de conhecimentos em tecnologias educativas na saúde, a 

partir das quais se desenharam as etapas da pesquisa, são elas: a‐ recriar‐se pela arte; 

b‐ recriar‐se pelo lúdico. O desenvolvimento da pesquisa ocorre em três etapas, 

articuladas, e relatadas a seguir: a‐ buscas para Recriar‐se; b‐ meios de Recriar‐se; c‐ 

Recriar‐se para ser. Em cada uma delas se discriminará os principais produtos previstos 

para as dimensões da arte e do lúdico, inscritas nas categorias teóricas da investigação.  

 
a‐Buscas para RECRIAR‐SE   

 

Consiste na fase exploratória do projeto, em que se pretende aprofundar 

conceitos sobre a educação, a arte, o lúdico e as tecnologias educativas na saúde, 

mediados pela hipótese do estudo. Busca‐se analisar a contribuição da arte para o 

desenvolvimento da autonomia e da capacidade de abstração dos sujeitos, 

questionando que marco conceitual poderia explicar e auxiliar na delimitação de 

técnicas de ensino potencialmente capazes de as promoverem.  Far‐se‐á um 

referencial teórico‐metodológico para indicar critérios de seleção das técnicas de 

ensino e principais temas da área da saúde, dialogadas com a arte, para a formação 

crítica dos profissionais de saúde.  

No caso da interface da educação com o lúdico, o quadro referencial teórico‐

metodológico sobre arte e educação incluirá a dimensão da participação, da 

descontração e da recriação engajada como estratégias de envolvimentos dos 

aprendizes em proposições reflexivas na área da saúde. Como forma de viabilizar o uso 

do lúdico como recurso de aprendizagem, será aperfeiçoado um jogo educativo para o 

ensino da gestão do sistema e da política de saúde, o Banfisa‐ Banco Fim‐Saúde.  

A técnica de ensino pautado no jogo educativo “Banfisa ‐Banco Fim‐Saúde: 

Financiamento das ações e serviços de saúde/SUS”, objetiva facilitar o aprendizado 

sobre a gestão e o financiamento de redes de serviços no Sistema Único de Saúde 

(SUS). A idéia consiste numa adaptação do jogo “Banco Imobiliário”, da indústria de 

brinquedos estrela, ao cenário educativo da gestão e financiamento do SUS, 

contrapondo o objetivo do mercado e do lucro, presente no citado jogo imobiliário, à 

finalidade do bem‐comum, inerente às políticas sociais, e do jogo Banfisa. A missão do 

Banfisa será o de promover momentos de aprendizado solidário sobre a gestão e o 
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financiamento de redes de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde do Brasil, em 

consonância com os princípios do SUS.  

O objetivo do Banco Imobiliário colocado aos participantes, constante nas regras 

encartadas no referido jogo, é “conquistar a maior fortuna do jogo, sendo o único 

jogador a não ir à falência”. Em oposição a finalidade do lucro, o jogo educativo 

Banfisa terá como objetivo montar o maior número de rede de serviços de saúde, 

composta de Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centro de Especialidades e Hospitais, 

estabelecendo cooperação técnica e financeira entre gestores do SUS (participantes do 

jogo) para manutenção de dinheiro nos respectivos Fundos de Saúde municipais, 

estaduais e federais.  

A lógica com que se pretende montar o Banfisa utilizará as mesmas ferramentas 

do banco Imobiliário, porém adaptando‐a a finalidade de ofertar ações e serviços de 

saúde universais à população. Ou seja, utilizar‐se‐ão as mesmas ferramentas do 

mercado, componente estrutural da sociedade, com a finalidade do bem‐comum, 

inerente às políticas sociais, aprofundando o aspecto do ‘recriar‐se’ para a formação 

crítica de cidadãos, objeto dessa investigação. Assim, adaptar‐se‐ão o dinheiro, o 

tabuleiro e a lógica de compra de propriedades, presentes no banco Imobiliário, ao 

Banfisa, que como todo banco também se insere no mercado em saúde, porém com a 

finalidade de viabilizar saúde à população, e não acumular riquezas.  

Em linhas gerais, o quadro abaixo explica as principais adaptações que serão 

investigadas, aperfeiçoadas e testadas para viabilizar o jogo educativo Banfisa: 

Quadro 1 – Características a serem estudadas e adaptadas do jogo Banco Imobiliário para criação do 
jogo educativo Banfisa – Banco Fim‐Saúde: financiamento de ações e serviços de saúde, para mediar o 

ensino sobre a gestão do SUS  
 

Regras 
 

Banco Imobiliário Banfisa – Banco Fim‐Saúde 
Objetivo  ‘Conquistar a maior fortuna do 

jogo, sendo o único jogador a não 
ir à falência’ 

Montar o maior número de rede de serviços de 
saúde, composta de Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), Centro de Especialidades e Hospitais, 
estabelecendo cooperação técnica e financeira 
entre gestores do SUS para manutenção de 
dinheiro nos respectivos Fundos de Saúde 
municipais, estaduais e federais.  
 

Público‐alvo: Crianças acima de 12 anos e 
adultos 

Estudantes da área da saúde, profissionais de 
saúde e gestores do SUS.  
 

Gerente do 
‘Banco’ 

Escolha de um participante para 
cuidar do dinheiro do banco, 
receber, quitar, pagar e realizar as 
transações bancárias previstas no 
jogo.  

Da mesma forma será escolhido um 
participante para gerenciar o Banfisa, seguindo 
as mesmas atribuições previstas no banco 
imobiliário. 
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O tabuleiro  

 
Formado pelas propriedades em 
setores distintos da cidade, 
distribuídas em grupos de cores. A 
depender da cor e localização dos 
bairros, os valores de compra e de 
aluguel das propriedades são mais 
caros, conforme o mercado 
imobiliário real. Existem ainda as 
companhias, como hidrelétricas e 
siderurgias, em que os valores 
cobrados são exorbitantes. Há a 
casa de ‘detenção’ e o ‘feriado’, 
nos cantos do tabuleiro, em que o 
jogador passa sua vez de jogar ou 
‘descansa’.  

Há 2 tipos de propriedades no tabuleiro: 1‐os 
Termos de Compromissos de Gestão (TCG), que 
correspondem aos distritos sanitários do 
município onde devem ser construídas as redes 
de serviços, para entes públicos; 2‐ os termos 
de posse (TP) da ‘área hospitalar’, que podem 
ser públicos, filantrópicos ou privados. Os 
valores dos ‘impostos’ e ‘planos de saúde’ a 
serem pagos pelos participantes também varia 
conforme a população, no caso dos TCG, ou da 
natureza da área hospitalar, se pública, 
filantrópica ou privada, no caso dos TP. Existem 
ainda as indústrias de medicamentos, 
equipamentos hospitalares e imunobiológicos 
que, à exemplo das companhias do banco 
imobiliário, são mais rentáveis 
financeiramente.  

 
Preparo, 
número de 
participantes 
e dinâmica do 
jogo. 

 
Abertura de tabuleiro, distribuição 
dos títulos de propriedade entre os 
participantes para compra dos 
terrenos de interesse desses, a 
partir das cartas recebidas. Sorteio 
para escolha da ordem de 
participação no jogo. O primeiro 
jogador lança os dados e anda no 
tabuleiro. Se ele parar em 
propriedade alheia, terá que pagar 
aluguel. Da mesma forma, se 
alguém parar na sua posse, terá 
que pagar‐lhe os dividendos 
devidos. 

Segue mesma lógica de compra dos títulos 
distribuídos, a partir do interesse dos 
participantes. Os títulos de posse, porém, são 
substituídos pelos TCG, termos de 
compromisso de gestão, para entes públicos; 
termos de posse, para o setor público, 
filantrópico ou privado; as indústrias da saúde, 
referente às companhias multinacionais, 
também pertencem a carta ‘título de posse’ 
distribuída entre os jogadores. Sorteio para 
início da ordem de participação no jogo e 
pagamento de impostos ou mensalidades de 
plano de saúde para as propriedades de outros 
gestores, caso estacione da casa alheia, para 
viabilizar a os serviços de saúde montados ou a 
serem construídos ali.  

 
Cartas Títulos 
de posse: 
construção, 
aluguel e 
falência. 

 
Os proprietários das cartas títulos 
de posse cobram aluguel dos 
outros jogadores que 
‘estacionarem’ seus peões no 
terreno alheio, após terem lançado 
os dados para andar no tabuleiro. A 
depender da quantidade de títulos 
da mesma cor, o proprietário 
poderá construir casas ou hotéis, o 
que aumenta o valor a ser pago 
pelos outros participantes. A 
propriedade de uma companhia 
multinacional é um grande 
negócio, pois o aluguel a ser pago é 
altíssimo. A falência ocorre quando 
o jogador não dispuser mais de 
dinheiro para quitar as dívidas, 
devendo entregar suas 
propriedades ao banco e sair do 
jogo.  

O objetivo do jogador no Banfisa é construir 
redes de serviços formadas por UBS, centros de 
especialidades e hospital nos distritos 
sanitários da cidade (TCG), distribuídos em 
grupos de cores. Para isso, ele terá que 
construir ou contratar (área hospitalar) esses 
serviços, seguindo as mesmas regras de gestão 
e financiamento do SUS, e estabelecendo 
cooperação entre os outros jogadores. Os 
gestores também recebem dinheiro de quem 
estacionar o peão nas suas propriedades. Para 
os títulos do setor público, esses valores 
correspondem as formas de custeio dos 
serviços de atenção básica (Piso de Atenção 
Básica, PAB), calculados sobre a população, e 
dos hospitais do SUS, sobre o tipo de 
procedimento realizado (AIH´s/SIA/SUS). Para 
os títulos de posse setor privado o valor 
cobrado corresponde as mensalidades dos 
planos de saúde. Os gestores podem ainda 
receber pelas indústrias da área da saúde, que 
tem lucros altos. 
No Banfisa, não há falência; quando um 
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participante estiver ameaçado de sair do jogo, 
todos os outros deverão se cooperar para 
mantê‐lo no mesmo, sob risco do ‘fim‐da‐
saúde‐para‐todos’.  

 
Carta sorte ou 
revés 

 
Corresponde a uma casa no 
tabuleiro em que, se o jogador 
parar nela, escolhe uma carta ao 
acaso. Se retirar a carta ‘sorte’, 
receberá dinheiro, devido a algum 
acontecimento lucrativo do setor; 
se retirar a carta ‘revés’, terá que 
pagar, em vista de  algum prejuízo 
ocorrido. 

Corresponde ao monte de cartas ‘gastos e 
saldos’, que descrevem as principais despesas, 
formas de custeio e receitas do SUS. O 
participante poderá receber ou pagar dinheiro, 
a depender se ele acertará ou não as perguntas 
que acompanharão a situação descrita na carta. 

 
Casa no 
tabuleiro: 
Impostos; 
detenção e 
feriado. 

 
Impostos – corresponde ao 
imposto de renda. Caso algum 
jogador estacione nessa casa, paga 
o valor indicado no tabuleiro; 
 
Casa de detenção: se o jogador 
estacionar em um determinado 
canto do tabuleiro, dentre os 
quatro existentes, poderá cair no 
camburão e ir para a ‘casa de 
detenção’. Nesse caso, ficará uma 
rodada sem jogar; 
 
Feriado – da mesma forma, pode 
parar na casa ‘feriado’, e descansar 
no jogo, sem ganhar ou perder 
dinheiro.  

Impostos para a saúde– corresponde aos 
impostos que compõem as fontes de receitas 
do SUS. O jogador terá que pagar o que é 
devido, como todo cidadão. 
 
Descredenciamento do SUS: Se cair num dos 
quatro cantos do tabuleiro o jogador poderá 
cair na ‘ambulância’ e ir para o 
‘descredenciamento do SUS’, ficando sem jogar 
1 rodada. 
 
 
Momento CIB – Comissão Intergestores 
Bipartite: se cair nessa casa, o jogador poderá 
aproveitar para negociar com os outros 
participantes os termos de parceria para 
construção e manutenção da sua rede de 
serviços. Esse é um momento importante de 
pactuação entre os gestores‐participantes do 
Banfisa, que também poderá ser solicitado 
durante o jogo, na eminência de falência ou 
quando retirada de carta específica no monte 
‘gastos e saldos’.  

 
Quem ganha  

 
O jogador que acumular maior 
fortuna. 

Ganha o gestor que detiver o maior número 
rede de serviços e termos de cooperação entre 
os pares.  

Fonte: Elaboração própria, a partir do encante ‘regras do banco Imobiliário’, do Jogo Banco imobiliário 
fabricado pela indústria de brinquedos Estrela. 

 
Ainda na fase exploratória, serão realizados ajustes às técnicas de ensino 

selecionadas, mediadas pela arte e pelo lúdico; produzir‐se‐ão textos de apoio, 

manuais, instrumentos (no caso do Banfisa, tabuleiro, cartas, regras do jogo, cédulas, 

etc); elaborar‐se‐ão versões iniciais de questionários de avaliação das técnicas, a serem 

preenchidos pelos participantes após realização da mesma; far‐se‐ão pequenos testes 

internos e pelo menos um pré‐teste para cada técnica escolhida; definir‐se‐ão o tipo 

de público adequado a cada técnica de ensino selecionada, dentre os sujeitos dessa 
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pesquisa ‐ se os estudantes da área de saúde e humanas, ou os profissionais de saúde, 

ou os gestores do SUS, ou se uma combinação de acadêmicos e profissionais.  

Em síntese, os principais produtos previstos para a etapa Buscas para Recriar‐se, 

mediadas pela arte e pelo lúdico, são os seguintes: 

 Recriar‐se pela arte: Elaboração de quadro teórico‐metodológico sobre 

tecnologias educativas mediadas pela arte e pelo lúdico, como referencia para 

a formação de sujeitos críticos. A partir da teorização e de critérios de seleção 

específicos, identificação de técnicas de ensino que dialoguem com a arte, 

passíveis de serem analisadas como subsídio para a discussão de temas 

prioritários na saúde, com recorte para a ética, a saúde coletiva, a prática social 

e a cidadania. Inicialmente, serão priorizadas técnicas de ensino que articulem 

o cinema, a literatura, a música e/ou a poesia como dimensões estéticas e 

éticas na aprendizagem de acadêmicos e profissionais de saúde. Essa escolha se 

deve pela praticidade e viabilidade desses recursos para o ambiente educativo 

mais comumente disponível na saúde, ou seja, sala de aulas, auditórios ou 

serviços de saúde. Serão definidos os públicos‐alvo de cada técnica, dentre os 

acadêmicos da área de saúde e humanas, profissionais de saúde e gestores do 

SUS, a depender das especificidades temáticas abordadas.  

 Recriar‐se pelo lúdico: Concepção e finalização de técnica de ensino calcada no 

jogo educativo Banfisa, Banco‐fim‐saúde, para a discussão da gestão e 

financiamento do SUS; confecção dos materiais para o jogo, ou seja, tabuleiro, 

cartas, cédulas, títulos de propriedade, peões, regras do jogo, etc.; criação de 

textos de apoio para o participante, sobre as temáticas abordadas no jogo;  

elaboração de definição conceitual, marco teórico e justificativa para a 

utilização do Banfisa como estratégia didática que permite reflexões amplas 

sobre a conformação de políticas de saúde no cenário de correlação das forças 

econômicas e sociais, mediadas pelo Estado. O público‐alvo dessa técnica serão 

os estudantes de graduação da área de saúde, podendo adequar‐se aos 

profissionais em cargos de gestão do SUS, que incluem os gerentes de serviços, 

de unidades de saúde; gestores de programas e dos órgãos da saúde.  

 

b‐Meios de Recriar‐se:  
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Consiste na análise das técnicas de ensino fomentadas no primeiro momento do 

projeto ‐ tanto aquelas que dialogam com a arte, como a que propõe a dinâmica do 

jogo educativo Banfisa para a discussão da gestão do SUS ‐ que antes passarão por pré‐

testes para ajustes finais dos instrumentos. Busca‐se identificar se as técnicas 

priorizadas são adequadas aos temas, aos objetivos da aprendizagem e se têm 

potencial para despertar reflexões críticas, com vistas à autonomia dos sujeitos.  

Como se pretende aprofundar concepções, métodos e instrumentos adequados 

aos distintos cenários de aprendizagem na saúde para a promoção da autonomia, por 

meio do estudo de caso, o questionário de avaliação das técnicas de ensino 

empregadas também as integra, e será continuamente modificado ao longo da 

pesquisa. Com isso, prevê‐se o aperfeiçoamento dos instrumentos que avaliarão cada 

uma das técnicas junto aos participantes, chegando‐se a uma versão final que poderá 

ser utilizada em futuros estudos quantitativos, para generalização dos resultados.  

A estratégia para análise da adequação do material produzido será a realização 

de cursos de extensão, oferecidos pelo Nespron/UnB, sob o formato modular de 

oficinas, aberto aos estudantes da área da saúde e humanas, profissionais de saúde e 

gestores do SUS, delimitados conforme o assunto de cada um dos módulos.  Os temas 

‐ em especial aqueles relacionados à ética, a saúde coletiva, a prática social; a 

cidadania e a gestão do sistema de saúde ‐ serão discutidos por meio das 

manifestações artísticas selecionadas; e também pela aplicação do jogo Banfisa, em 

módulo próprio destinado ao conteúdo da gestão e financiamento do SUS.  

A escolha do formato de oficinas abertas se justifica pela ampliação do escopo e 

do perfil dos sujeitos a participarem dos momentos de aprendizagem oportunizados 

pela extensão da universitária; coaduna‐se igualmente com o princípio da 

‘diversificação’ na escolha dos sujeitos em pesquisas qualitativas, em que se 

recomenda a composição de amostras como um panorama mais completo possível do 

universo estudado (PIRES, 2008). 

A respeito da amostra e amostragem em pesquisa qualitativa, é assunto tão 

controverso quanto o é para as investigações quantitativas (PIRES, 2008; LEVIN E FOX, 

2004). Nesse debate, refiram‐se como norteadores do processo de escolha da amostra 

as premissas básicas elencadas em Pires (2008), ou seja: a‐ a qualidade científica de 

uma pesquisa depende menos do tipo de amostra e mais pelo fato dela ser, no 

conjunto, ‘bem construída’; b‐ as escolhas técnicas ‘mais empíricas’ são inseparáveis 
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das opções ‘mais teóricas’ de construção do objeto; c‐ a função da metodologia não é 

ditar regras absolutas de saber‐fazer, mas ajudar o pesquisador a refletir para adaptar 

o máximo possível os métodos, as modalidades de amostragem e a qualidade dos 

dados. Acrescente‐se a isso o fato das pesquisas qualitativas serem essencialmente 

flexíveis e processuais, descobrindo e reconstruindo seus objetos à medida que a 

pesquisa progride, sem perder o rigor metodológico que lhes definem. 

Para esse estudo, concorda‐se com a  classificação de Pires (2008), que divide o 

tipo de amostragem nas pesquisas qualitativas entre ‘caso único’ ou ‘casos múltiplos’, 

em diferenciação da clássica divisão das abordagens quantitativas, entre ‘não‐

probabilista’ ou ‘probabilista’.  Assim, a amostragem escolhida será a de ‘casos 

múltiplos’, que será composta pelos participantes das oficinas a serem realizadas para 

análise das técnicas de ensino desenvolvidas.  

Conforme o princípio da ‘diversificação’ previsto para investigações qualitativas 

(Pires, 2008), buscar‐se‐á a exemplaridade de diferentes casos possíveis para o estudo, 

mediante a composição de amostras por ‘contraste‐aprofundamento’ (id., 2008). 

Nesse tipo de delineamento de casos, a comparação e a complementaridade das 

informações assumem realce e centralidade na investigação. Dessa forma, três 

princípios básicos orientam o método, comparado a composição de um ‘mosaico’ ou 

de uma constelação de possibilidades: a‐ comparação entre certo número de casos 

(reduzidos); b‐ cada caso tem um volume de material empírico e é objeto de descrição 

em profundidade; c‐ cada caso é exposto de forma relativamente autônoma, mesmo 

que complemente e integre os demais (id., 2008). 

Cada oficina para discussão dos temas da área da saúde, mediado pelas técnicas 

de ensino pautadas na arte e no lúdico, comporá uma unidade ou ‘corpus’ para 

estudo. Como se realizará mais de uma, com diferentes formatos, de oficinas, que 

dependerá do número de técnicas de ensino delimitadas na primeira etapa, a ‘amostra 

de contraste‐aprofundamento’ se aplica aos objetivos buscados nessa pesquisa.  

Assim, cada oficina merecerá um aprofundamento analítico inerente ao processo de 

desvelamento e compreensão dos fenômenos que lhe são próprios; entre as 

diferentes oficinas realizadas, buscar‐se‐á a comparação das adequações das técnicas 

empregadas, tendo como princípio geral norteador a possibilidade delas despertarem 

reflexões críticas para a autonomia. Resta dizer que o número de participantes em 
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cada módulo de oficina realizada será definido quando da definição dos temas e 

técnicas que serão empregadas, objeto da primeira etapa investigativa. 

Os instrumentos de coleta de dados previstos para as análises da pertinência e 

de adequação das técnicas empregadas, bem como do grau de aprofundamento 

reflexivo despertados, serão igualmente triangulados ou complementados, para 

produzir os conhecimentos em tecnologias educativas na saúde (TRIVINÕS, 1987; 

MINAYO, 2005).  Prevêem‐se os seguintes instrumentos e métodos de coleta: 

a‐ Questionário para avaliação das técnicas de ensino: um questionário para 

avaliação da técnica de ensino empregada, pelos participantes das oficinas, 

no que se refere a temática abordada e aos objetivos de aprendizagem, será 

construído e aperfeiçoado junto com as técnicas empregadas. Far‐se‐ão 

versões com perguntas abertas e fechadas, tendo por referência os objetivos 

da pesquisa, o quadro‐referencial elaborado na fase exploratória e a 

metodologia de ‘Matriz’ para a construção de questionários, a partir da qual 

se definirão as dimensões, os conceitos, as variáveis e os itens do 

instrumento avaliativo (SAMPIERI, COLLADO & LUCIO, 2006). Os 

questionários serão auto‐aplicados pelos respondentes, imediatamente após 

a realização das oficinas; Como já mencionado, a proposta de questionário 

fará parte das técnicas de ensino e passarão por sucessivas revisões até que 

se chegue a uma versão final, que poderá ser validada em pesquisas 

posteriores, mediante abordagens quantitativas com objetivos de 

generalização de resultados, que não é o caso da presente proposta. 

b‐ Roteiro de observação participante – durante a realização das oficinas, serão 

realizadas observações das atitudes, dos comportamentos, das reflexões e do 

grau de abstração dos participantes, por pesquisadores externos à condução 

das mesmas, mediante roteiro semi‐estruturado. Os pesquisadores que 

realizarão os registros serão devidamente introduzidos no objeto da 

pesquisa, dando‐se preferência aos parceiros de pesquisas anteriores, 

desenvolvidas peal autora desse projeto. Vale salientar que esses registros, 

ao lado da análise dos questionários, serão utilizados para definição de 

alguns ‘sujeitos’, participantes das oficinas, que serão entrevistados 

posteriormente, na etapa seguinte, Recriar‐se para ser’. Buscam‐se aqui 

extrair exemplaridades de casos polares, quanto ao grau de participação, 
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envolvimento e reflexão realizada, para aprofundamento subjetivo posterior. 

Para as entrevistas de profundidade, na fase seguinte, prevê‐se a 

identificação de pelo menos 4 participantes por oficinas realizadas, sendo 

dois que tenham se destacado nos debates e reflexões, e dois que tenham se 

mantido mais retraídos ou com pouco envolvimento. Objetiva‐se com isso 

realizar o contraste‐aprofundamento das contradições  e das dinamicidades 

da realidade encontrada em cada grupo.  

Os produtos para cada uma das dimensões envolvidas para a reconstrução de 

conhecimentos em tecnologias educativas na saúde, nesta etapa que intenciona 

aprofundar os ‘Meios para recriar‐se’, são as seguintes: 

 Recriar‐se pela arte: técnicas de ensino articuladas com o universo das 

manifestações artísticas, em especial o cinema, a literatura, a música e a 

poesia, analisadas segundo a adequação aos temas da saúde debatidos e 

aos objetivos da aprendizagem. Finalização de proposta de questionário 

que avaliará o emprego da técnica, para posteriores estudos de validação 

e, ou de generalização dos resultados. Análise das atitudes, dos 

comportamentos, das reflexões e do grau de abstração dos participantes 

das oficinas, com identificação de casos ‘polares’, que se distanciem ou se 

aproximem do envolvimento requerido pelos sujeitos.  

 Recriar‐se pelo lúdico: Análise da técnica de ensino desenvolvida para 

aplicação do jogo educativo Banfisa, em processos de discussão sobre a 

gestão e financiamento do SUS.  Verificação da pertinência das 

adequações ao Banco Imobiliário realizadas, como os materiais 

produzidos, as regras e a dinâmica do jogo. Finalização de proposta de 

questionário que avaliará o emprego da técnica, para posteriores estudos 

de validação e, ou de generalização dos resultados. Análise das atitudes, 

dos comportamentos, das reflexões e do grau de abstração dos 

participantes das oficinas, com identificação de casos ‘polares’, que se 

distanciem ou se aproximem do envolvimento requerido pelos sujeitos.  

 

c‐ Recriar‐se para ser   
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A terceira e última etapa da investigação, ‘Recriar‐se para ser’, constitui num 

momento de síntese e aprofundamento das anteriores, que se articulam de maneira 

dinâmica e complementar. Se num primeiro momento propõe‐se a busca de teorias e 

de possíveis formas de se recriar pela arte e pelo lúdico; no segundo pretende‐se 

analisar os métodos de ensino priorizados; e na terceira fase visa‐se compreender os 

sentidos e os aprendizados despertados nos sujeitos da experiência. Primando pela 

intensidade dos componentes subjetivos do fenômeno da aprendizagem, serão 

realizadas as entrevistas de profundidade com os sujeitos, acadêmicos ou profissionais 

de saúde, identificados nas oficinas realizadas na segunda etapa.   Objetiva‐se aqui 

desvelar os componentes para formação de cidadãos críticos que podem ser mediados 

pela arte, pelo lúdico e pela educação.  

Utilizar‐se‐ão roteiros de entrevistas pré‐elaborados, seguindo‐se o rigor da 

técnica, com estudo atento dos símbolos, sentidos e ordens do discurso estabelecido 

na relação intersubjetiva do encontro entre pesquisadora e entrevistados (MINAYO, 

2006).  Na tentativa de desvelar a linearidade dos depoimentos, utilizar‐se‐á um 

referencial teórico‐metodológico calcado na hermenêutica de profundidade (HP) 

(THOMPSON, 1995). Priorizar‐se‐ão a interpretação das falas, dos textos e dos 

interdiscursos produzidos nas entrevistas, para a identificação dos sentidos de 

aprendizagem atribuídos pelos profissionais e pelos estudantes ao participarem de 

discussões de temas da área da saúde a partir da arte e do lúdico.  

A hermenêutica de profundidade (HP) é adequável a necessidade de 

aprofundamento dos sentidos expressos nos depoimentos dos sujeitos, pois procura 

analisar como os discursos são produzidos para manter relações de poder. Thompson 

(1995), calcado na teoria crítica, e refletindo sobre ideologia, cultura e comunicação de 

massas na sociedade moderna, propõe um arcabouço metodológico para 

instrumentalizar análises de discursos. Em linhas gerais, esse referencial propõe 

interpretar como as “formas simbólicas”, entendidas como construções significativas, 

que exigem interpretação, são empregadas para manter relações de poder, o que se 

denomina ideologia. Thompson afirma que a “hermenêutica da vida cotidiana” deve ir 

além da “interpretação da doxa”. A doxa, de que se fala, são as opiniões, crenças e 

compreensões que são sustentadas e partilhadas pelas pessoas, num determinado 

contexto sociohistórico. No referencial teorizado, o campo‐objeto contextual é 
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igualmente considerado na análise, uma vez que tanto as formas simbólicas, quanto os 

sujeitos que as produzem estão inseridos em condições sociais e históricas específicas. 

Em cumprimento ao último objetivo do Recriar‐se, uma vez 

complementarizadas e trianguladas as três etapas da pesquisa, indicar‐se‐ão 

aplicabilidades, instrumentos, limitações e potencialidades para o uso de técnicas de 

ensino, permeadas pela arte e pelo lúdico, na discussão de temas da área da saúde.   

 

4.2‐ Aspectos Éticos 

A garantia de anonimato e sigilo sobre a origem das informações será 

preservada. Os sujeitos serão esclarecidos quanto às formas de divulgação dos 

resultados em publicações com fins científicos, com a garantia de jamais serem citados 

nomes ou qualquer outra forma de identificação. Será elaborado um documento em 

duas vias, denominado “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, com as 

informações pertinentes à pesquisa, que será assinado pelos participantes e 

pesquisadores. O estudo será submetido à aprovação pelo Comitê de ética em 

pesquisa da Universidade de Brasília. 

 

6‐ CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Atividades 
 Meses: ago/2010 à jul/1011 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1‐Etapa 1 – Buscas para Recriar‐se: elaboração de 
referencial teórico‐metodológico sobre tecnologias 
educativas, arte e educação; definição das técnicas de 
ensino mediadas pela arte e pelo lúdico a serem 
analisadas; construção de questionário para avaliação 
da adequabilidade das técnicas de ensino priorizadas. 
                         
2‐ Etapa 2 – Meios para Recriar‐se: análise das 
técnicas de ensino dialogadas com a arte e com o 
lúdico mediante a realização de oficinas de discussão, 
como curso livre de extensão; construção dos roteiros 
de observação participante para análises das atitudes, 
expressões e comportamento dos participantes nas 
oficinas; aperfeiçoamento dos questionários para 
avaliação das técnicas desenvolvidas. 
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3‐ Etapa 3‐ Recriar‐se para SER: realização das 
entrevistas de profundidade sobre os sentidos da 
aprendizagem e potencialdiadades para a autonomia, 
com sujeitos selecionados na etapa 2; Indicação das 
aplicabilidades, potencialidades e limitações das 
técnicas de ensino avaliadas, com questionário de 
avaliação elaborado para cada uma delas.  
                         
Elaboração do relatório final da pesquisa e dos artigos 
para publicação 
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