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Introdução - Para se mudarem as práticas na saúde e na educação, há de se priorizar os 

diferentes modos de facilitar processos educativos, tornando-os menos disciplinadores 

do espírito irreverente, importante para a recriação de sujeitos pensantes, sensíveis e 

atuantes  na  construção  de  sociedades  igualitárias.  O  Recriar-se:  arte  e  lúdico  na 

educação para a saúde, investiga que conhecimentos, dialogados com as expressões da 

arte  e  do  lúdico,  contribuem  para  a  autonomia  de  sujeitos.  Despertar,  motivar  ou 

compreender a dinâmica da recriação, em suas diversas expressões, significa apreender 

o sentido da mudança - necessário às utopias humanas. Entrelaçar a arte com a educação 

significa produzir sentidos de aprendizagem que ultrapassem o mecanicismo da técnica, 

sempre  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 1-2. 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 

emancipatórios2-3. 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  via  do  ‘imaterial’,  pois  ocorre  no  próprio  ato 

relacional e subjetivo do trabalho4. Assim, o entendimento de tecnologia que se pretende 

abstrair  pauta-se na  articulação entre  os  conhecimentos  em educação,  arte e  lúdico, 

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 
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mediadora de transcendências do espírito, pode estimular criatividades que recriem as 

possibilidades de compreensão do mundo, para além do capital5-6. 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 vida7, 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 criadoras8. Objetivos: produzir conhecimentos sobre 

tecnologias educativas para a formação e a prática de profissionais de saúde, em diálogo 

com as expressões da arte e do lúdico; delimitar técnicas de ensino que articulem o 

cinema e o teatro como dimensões estéticas e éticas na aprendizagem de profissionais 

de saúde; identificar recursos lúdicos que subsidiem técnicas de ensino para a formação 

em  saúde;  analisar  o  uso  das  técnicas  de  ensino  pautadas  na  arte  e  no  lúdico  na 

formação e na prática de profissionais de saúde.  Metodologia - Pesquisa exploratória, 

descritiva,  abordagem  qualitativa,  estudo  de  caso,  em  duas  etapas:  Etapa  1-

Desenvolvimento  das  técnicas  de  ensino:  a-  Criação  de  dois  jogos  de  tabuleiro,  o 

‘INDICA-SUS’ - que discute os conceitos, atores sociais, lugares e fatos marcantes da 

política de saúde do Brasil - e o Banfisa – Banco Fim-saude, que trata da composição e 

do  financiamento  de  redes  de  atenção  no  SUS,  mediante  adaptação  de  jogos  já 

existentes e de testagem com grupos diversos. b-Concepção e análise da oficina-teatro 

utilizada no ciclo de oficinas ProAcesSUS: ‘O mito de Sísifo vai à UBS: de pedras a 

sonhos possíveis no trabalho em saúde’, com a participação de 41 profissionais de saúde 

de 3 UBS de Belo Horizonte; c-Análise do uso do cinema para discussão ética na saúde, 

por meio da oferta da disciplina ‘Cinema e ética na saúde’, para a pós-graduação em 

enfermagem da UNB.  Etapa 2-  Contribuição da arte e do lúdico na formação e na 

prática dos profissionais de saúde: a- testagem dos jogos desenvolvidos com aplicação 

de questionário aberto aos 48 participantes (graduandos da UFMG); análise de conteúdo 

das  respostas  para  definição  das  variáveis  integrantes  do  instrumento  fechado  de 

avaliação  dos  jogos.  b-  análise  das  imagens  gravadas  e  registros  avaliativos  dos 

profissionais  durante a  oficina-teatro   ProAcesSUS; c-  análise  dos  depoimentos dos 

estudantes  de  pós-graduação  em  enfermagem/UnB,  durante  o  Talk  Show.  Projeto 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, 
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Resultados e discussão - Pelo lado do lúdico, produziram-se dois jogos de tabuleiros – 

(IN)DICA-SUS e Banfisa - para o ensino das concepções, da gestão e do financiamento 

do  SUS.  Na  análise  da  aplicação  dos  jogos,  definiram-se  as  variáveis  para  o 

questionário avaliativo da técnica: dependentes - grau de prazer e descontração no jogo; 

independentes  -  componentes  formativos  da  aprendizagem  (aprendizagem  por 

associação,  apreensão  de  conceitos,  reconstrução  dos  modos  de  entender  o  SUS, 

interação e discussões em grupo, percepção da auto-avaliação); emoções durante o jogo 

(ambigüidade nos sentimentos de prazer e tensão, motivação para o estudo, competição 

como facilitador, competição como dificultador, vontade de conquista, ambigüidade na 

ajuda aos colegas durante a partida, desinteresse pelo jogo). Na interface da arte com a 

educação, produziu-se um vídeo com os resultados da vivência do teatro e do cinema na 

formação e na prática dos profissionais de saúde, por meio de projetos de extensão e de 

ensino. A partir das análises dos registros avaliativos dos profissionais de saúde durante 

as oficinas-teatro ProacesSUS, extraíram-se as seguintes categorias que expressam o 

sentido das mesmas para os sujeitos: caminho, escolhas, eu, leveza, luz, magia, palco, o 

outro,  penumbra,  sonhos,  espelho,  vida,  desordem,  encontro.  Já  o  uso  do  cinema, 

associada  a  outras  técnicas  de  ensino  (dinâmica  do  Abrigo),  em disciplina  da  pós-

graduação, mostraram-se adequada na recriação de realidades e de posicionamentos dos 

atores frente  aos dilemas éticos  na saúde.  Tal  fato foi identificado nos depoimentos 

verbalizados durante o Talk show, onde se verificaram frases como: ‘percebemos que, 

muitas  vezes,  assumimos  posturas  marcadas  por  muita  violência’;  ‘não  tínhamos 

consciência  do  quanto  reproduzimos  situações  de  exclusão  social’;  ‘modificou-se  a 

minha forma de ver e analisar o filme, trazendo-o para o meu cotidiano’; num primeiro 

momento, durante a dinâmica do Abrigo, agíamos num movimento de ‘exclusão’, agora 

tentamos nos pautar pela inclusão do diferente’;  ‘percebemos com as discussões dos 

filmes  e  dos  textos  que  o  diferente  é  importante  para  o  desenvolvimento  moral  da 

sociedade’. Conclusão: O diálogo da educação com o lúdico e com a arte propiciou o 

despertar do espírito criativo, livre e critico nos sujeitos do conhecimento, em todas os 

cenários em que as técnicas de ensino foram aplicadas, nos distintos públicos e temas. O 

uso de tecnologias educativas que possibilitem a reflexão, a teorização das práticas, a 

descontração e a abstração produziram sentidos de aprendizagem que ultrapassaram a 

racionalidade  instrumental  -  contribuindo  para  a  formação  de  cidadãos  e  de 

profissionais de saúde inovadores. Contribuição/Implicações para a enfermagem: Os 

dois  jogos  desenvolvidos,  (IN)DICA-SUS  e  Banfisa  –  Banco  Fim-saúde,  são 2519

Trabalho 606



instrumentos de ensino importantes para a formação em enfermagem, em disciplinas da 

área de gestão, de políticas de saúde e da saúde coletiva, bem como o instrumento de 

avaliação da técnica de ensino. Da mesma forma, a experiência do teatro,  subsidiada 

pela  concepção  teórico-filosófica  da  tragédia,  constitui-se  um  recurso  atraente  para 

problematizar a prática social da profissão, nos contextos da prática. Com o cinema em 

sala de aula pode-se recriar realidades e posicionamentos dos enfermeiros, seja em nível 

de  graduação  ou  pós-graduação,  diante  dos  grandes  dilemas  éticos  na  saúde, 

convidando-os  a  refletirem  sobre  os  sentidos  da  mudança  pelo  mundo  sensível, 

inspirada pela arte. 
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