
 
Quadro 1 – GPS hipercomplexo das estratégias pedagógicas para a formação de profissionais de saúde  

Modelos de gestão nas organizações e políticas de saúde 
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Títulos O que é ? Como adotar ? Preste atenção Qual o descaminho  ? O que já se disse ? 
 

Vídeo „As teorias 
administrativas vão 
ao 
cinema:questões 
para a saúde em 
três passos‟ 
(Didáticos-para-
Recriar-se 1 a 4) 
 

Vídeo que sintetiza trechos 
de filmes intercalados com 
questões para debates 
sobre as teorias 
administrativas clássica, 
das relações humanas, 
 sistêmica, contingencial e 
pós-contingencial nas 
organizações de saúde. 
Existe a versão „completa‟, 
de 15 minutos, ou divididas 
em na parte 1 (teoria 
clássica e das relações 
humanas); parte 2 (teoria 
sistêmica e contingencial); 
parte 3 (pós-contingenciais) 

Em disciplinas ou cursos 
que abordem temas 
relacionados aos modelos 
de gestão nas 
organizações sociais e de 
saúde. Pode-se optar pela 
versão completa 
(condensada) ou gradual, 
recomendável, dada a 
complexidade do assunto. 
Sugere-se associá-lo ao 
didático 26, a seguir, 
aprofundando-se a 
discussão de poder e 
cultura no trabalho em 
saúde. Ou, ainda, 
começar „de trás para 
frente‟, da 
contemporaneidade para 
a era clássica, no intuito 
de provocar rupturas com 
o instituído. 

Em geral, os estudantes 
compreendem muito bem 
a „‟Teoria clássica‟, pela 
linguagem direta e por 
representar a visão 
positivista, hegemônica na 
modernidade e, em 
especial, na área da 
saúde. Recomenda-se que 
o docente observe e 
articule o vídeo a leituras 
mais contemporâneas da 
administração que, 
inclusive, criticam tais 
teorias administrativas 
como „receitas de bolo‟ 
para realidades 
complexas. 

Os trechos de filmes 
utilizados, em especial a partir 
do segundo (filme Dalmatas 
2), do terceiro (Ponto de 
mutação), do quarto 
(Corporation) e do quinto („Os 
incríveis), sugerem disrupções 
e „linhas de fuga‟ que 
permitem abstrações sobre o 
sentido do diferente para as 
mudanças nas organizações e 
no modelo de atenção à 
saúde. No trecho selecionado 
do filme “Os incríveis”, por 
exemplo, exibe-se um super 
herói engravatado e „frustrado‟ 
com o trabalho burocrático, 
sem espaço para seus 
talentos. Mesmo assim, há 
„linhas de fugas‟ possíveis na 
sua prática que transcende ao 
„permitido‟ para a sua função, 
constituindo-se no 
„descaminho‟ a ser explorado.  

Docentes avaliam que 
o vídeo auxilia nos 
debates sobre as 
teorias administrativas 
e discentes captam 
com facilidade as 
teorias clássicas da 
administração, em 
disciplinas da 
administração em 
enfermagem. Há 
necessidade de se 
avançar na crítica às 
limitações das teorias 
administrativas para a 
complexidade das 
organizações de saúda 
da atualidade, com 
ênfase nos desafios à 
gestão do processo de 
trabalho em 
organizações 
complexas.  

„Intermitências da 
morte e gestão do 
SUS‟  
(Didáticos-para-
Recriar-se 14) 

Diálogo da literatura, por 
meio do livro 
„Intermitências da morte‟, 
de José Saramago, com a 
gestão do SUS, cujo 
objetivo é traçar um 
paralelo entre a realidade 
do sistema de saúde 
brasileiro com a ficção. O 
prêmio de „Jovem Gestor 
do SUS‟ confere o melhor 
diálogo entre o livro e o 
SUS apresentado, na 
opnião de juizes formado 
por convidados externos e 

A experiência foi objeto de 
reflexão e de produção 
artística durante disciplina 
do curso de graduação 
em enfermagem, da 
UFMG, entre 2009 e 
2010. A leitura integral da 
obra literária articulada 
aos conteúdos da gestão 
de políticas públicas de 
saúde constitui-se no 
disparador temático para 
as criações reflexivas dos 
estudantes, durante os 
aprendizados construídos. 

A experiência de vários 
semestres mostrou que a 
técnica rompe com muitas 
expectativas formais de 
aprendizagens de 
docentes e discentes nas 
IES, constituindo-se em 
desafio inicial para 
implantá-la. É necessária 
uma aposta firme na ideia, 
com estímulos constantes 
aos estudantes, 
despertando-lhe a 
motivação para criar sem o 
receio de notas ou 

A literatura desperta a criação 
de mundos e de realidades 
possíveis, com absorção de 
boa parte dos leitores às 
disrupções reflexivas. A obra 
de Saramago, em especial, 
pela riqueza de abstrações 
filosóficas, artísticas e 
mitológicas, exerce um 
fascínio especial nos leitores. 
A „invenção‟ da suspensão da 
morte e seu paralelo com a 
realidade do SUS, bem como 
as abstrações sobre o sentido 
da morte e do morrer para a 

“Não tinha noção da 
minha própria 
capacidade de criação 
e de percepção” (Pires 
et all, 2009:8).  
 

O depoimento acima, 
de um dos 
participantes da 
experiência, 
exemplifica e sintetiza 
tudo o que se quer 
ouvir durante todo o 
investimento realizado. 
A experiência foi 



de critérios para a mostra 
competitiva. A experiência 
articula também o cinema e 
a interpretação literária da 
obra de Saramago, em 
seminário que conta com a 
participação de professores 
do curso de letras, como 
subsídio ao recriar-se dos 
estudantes. 

A experiência se repetiu 
em outros semestres com 
a substituição da obra de 
Saramago por outras 
experimentações literárias 
(O conto da Ilha 
desconhecida), musicais e 
fílmicas, com o mesmo 
propósito transcendente, 
com resultados 
semelhantes. A dinâmica 
inicial „abrigo‟, em que se 
propõe aos estudantes a 
escolha de personagens 
para a construção de um 
novo mundo, pode ser 
utilizada no momento 
inicial da disciplina, ou 
não.  

avaliações. Se o corpo de 
professores estiver coeso 
nesse intento, a 
experiência tende a fluir 
melhor. Há de se abstrair 
igualmente, nos docentes, 
o medo de falhar, que faz 
parte de todo percurso de 
inovações. Passada a fase 
inicial do „novo‟, após os 
primeiros resultados de 
partilha e de criação, é 
inevitável não se deixar 
levar pelo clima da 
realização coletiva. 
Haverá, porém, sempre 
resistências, entendidas 
contextualmente. 

saúde, inspira os estudantes a 
ousarem criativamente nas 
reflexões sobre o SUS, 
ambientados na arte. O 
descaminho aqui é que, 
pouco-a-pouco, o sentido de 
realização coletiva, de criação, 
de descoberta de talentos, de 
tornar possível na educação a 
emoção de espetáculos 
artísticos, passa a figurar 
como personagem principal.  

detalhada numa 
publicação em que se 
vê outras avaliações e 
análises da estratégia 
pedagógica (Pires et 
all, 2009) 

Mostra de vídeos 
„Intermitências da 
morte para a vida e 
para a saúde‟ 
(Didáticos-para-
Recriar-se 32) 

Dessa vez, a discussão da 
morte e do morrer 
ambientou a integração das 
disciplinas „Gestão de 
políticas públicas de 
saúde‟, metodologia da 
pesquisa, introdução à 
psicologia e vivências 1, do 
segundo semestre do curso 
de enfermagem da UnB. 
Durante todo o semestre, 
os estudantes realizaram 
reflexões e exercícios de 
articulação entre o 
conteúdo disciplinar 
estudado no semestre e a 
obra literária „Intermitências 
da morte‟, de José 
Saramago. Como 
resultado, os  grupos 
preparam seis mini-vídeos 
de cinco minutos com 
reflexões sobre a morte 
para a vida e para a saúde, 
no âmbito do SUS. A 
mostra videográfica foi 

O fio condutor para a 
experiência, novamente, 
foi a leitura do livro 
articulada a filmes (A 
partida, Didático-para-
Recriar-se 23). O desafio 
de elaborar um projeto do 
vídeo com rigor da 
metodologia científica 
antes das produções 
videográficas, com uma 
temática ampla 
(intermitências da morte 
para a vida e para a 
saúde), a partir da qual 
cada grupo buscou seu 
objeto reflexivo, exigiu 
especial atenção nas 
orientações dos projetos. 
Quanto a mostra 
competitiva, destaque-se 
a importância de que o 
regulamento e os critérios 
de avaliação sejam claros, 
objetivos e transparentes 
para todos, no sentido de 

O desafio de integrar três 
disciplinas no mesmo 
semestre, com estrutura 
curricular rígida, horários 
fragmentados e existência 
de alunos distintos entre 
elas, foi um grande 
obstáculo a ser vencido 
durante o semestre. Outro 
grande „fantasma‟ que 
rondou a experiência foi a 
pergunta temerosa dos 
estudantes: „ E como será 
a avaliação ?‟, uma vez 
que o vídeo valeu nota 
para as três disciplinas 
envolvidas. As dificuldades 
de adesão dos estudantes 
e dos demais professores 
das disciplinas, para os 
quais a experiência era 
nova, constituíram-se em 
„resistências‟ a serem 
manejadas com firme 
argumento de se chegar 
ao final para avaliar a 

A discussão da morte, por si, 
como eixo condutor de 
disciplinas distintas 
relacionadas à gestão de 
políticas, à metodologia da 
pesquisa e à psicologia 
constitui-se em grande 
descaminho pedagógico, por 
ousar processos abstrativos 
pouco usuais nas abordagens 
tradicionais da educação. 
Atrele-se a isto a linguagem 
criativa e instigante de José 
Saramago, ao lado dos 
desafios de articulá-lo 
reflexivamente às 
repercussões da interrupção 
da morte para a vida e para a 
saúde, e teremos mais 
descaminhos que podem 
desestruturar linearidades na 
forma de pensar e atuar na 
saúde. Por seu turno, o uso 
das ferramentas atuais de 
confecção de vídeos e 
divulgação por meio da web, 

Os títulos dos vídeos 
produzidos traduzem a 
diversidade do que 
fora experimentado: 1-
Em cada escolha 
arriscas da vida que 
poderias ter; 2- As 
faces da morte para a 
saúde: interrupção ou 
continuidade da vida?; 
3-As consequências 
do “jeitinho brasileiro” 
no SUS; 4-Morte(s)?; 
5-A fonte da juventude; 
6-Da iminência da 
morte nasceu o SUS; 
7-Ambivalência da vida 
e da morte no acesso 
à saúde no SUS : 
Caso Ana;8-O jeitinho 
brasileiro na saúde 
pública: as dificuldades 
dos serviços de 
emergências e 
urgências.Na roda de 
conversa, ao ser 



apresentada aos 
profissionais de saúde do 
Centro de Saúde Paranoá, 
em mostra competitiva 
valendo prêmios. O corpo 
de jurados, gestores e 
gerente do SUS, conselho 
de saúde e profissionais de 
saúde, premiaram o melhor 
vídeo. Entre uma exibição 
e outra, os profissionais do 
serviço realizaram „pocket 
shows‟ de música e poesia, 
favorecendo a integração 
ensino-serviço pelo 
descaminho da arte.  
 

dirimir dúvidas. Dessa 
forma, aos poucos, o 
envolvimento na 
realização coletiva  e a 
expectativa de se 
apresentarem para os 
profissionais de saúde, 
em uma mostra 
competitiva, motiva 
gradativamente os grupos 
a darem o melhor de si, 
com resultados além do 
esperado. 

vivencia. A pouca adesão 
e o ambiente institucional 
desfavorável às mudanças 
limitaram o potencial da 
experiência, mas não o 
suficiente para inibir a 
força da arte e da 
realização humana para os 
sonhos possíveis de 
mudança. Ao final, os 
jurados tiveram 
dificuldades em escolher o 
melhor vídeo, dada a 
riqueza e a qualidade dos 
mesmos.  

habilidade rotineira da 
juventude, amplamente 
conectada em redes sociais, 
constituiu-se numa artimanha 
de utilizar as atuais linguagens 
e tecnologias da informação 
em favor da aprendizagem 
crítica.  

inquerida pelos jurados 
sobre os aprendizados 
da experiência, uma 
estudante declarou:  
 
“Se o objetivo da 
disciplina era fazer 
com que 
entendêssemos o que 
está por trás do SUS, 
por que ele funciona 
ou não‟, então acho 
que foi cumprido” 

Trilogia fílmica‟ 
para as políticas de 
saúde (Didáticos-
para-Recriar-se 30) 

A exibição e debate de três 
filmes para disciplinas que 
abordam o conteúdo das 
políticas públicas de saúde: 
1-‘Sonhos Tropicais 
(2001)’, „Didáticos-para-
Recriar-se 27′;2‘Sicko 
(2008), (Didáticos-para-
Recriar-se 28); 3-‘Invasões 
Bárbaras’, Didáticos-para-
Recriar-se 29. 

Para o resgate de fatos 
marcantes da nossa 
história, como a „revolta 
da vacina‟ e a 
conformação do modelo 
de atenção calcado no 
„sanitarismo campanhista‟, 
indicamos o filme „Sonhos 
Tropicais‟ . Em seqüência, 
o filme ‘Sicko„, de Michel 
Moore (2008), constitui-se 
em excelente estratégia 
para discutir a 
universalidade e equidade 
em sistemas de saúde. 
Para finalizar o clube de 
cinema, com boas 
reflexões aprofundadas 
sobre ética, saúde e 
contemporaneidade, 
indique-se a bela película 
de Danys Arcand 
(2004), Invasões 
Bárbaras.  

Os filmes são ótimos 
problematizados para as 
discussões, mas há 
necessidade de suporte 
teórico para qualificá-las. 
Os estudantes ficam 
bastante mobilizados pelas 
abstrações 
cinematográficas, o que 
rende bom envolvimento. 
Cabe ao docente observar 
e conduzir os discursos 
para reflexões criticas e 
reflexivas sobre o SUS, 
fundamentados em textos 
e autores consistentes.  

Cada filme da trilogia tem uma 
dinâmica própria a ser 
aprofundada nas reflexões. 
Em „Sonhos tropicais‟, o 
contexto social e econômico 
para a conformação da política 
de saúde, ao lado da 
exploração e da violência 
contra a mulher mulher, são 
temas transversais a serem 
aprofundados. Em Sickos, o 
choque de realidade e de 
valores entre países, no que 
concerne ao direito à saúde, 
produz reflexões e 
envolvimentos singulares. 
„Invasões bárbaras‟, em tom 
provocativo, traz a tona, nas 
roupagens do capitalismo 
atual, a crise entre a noção de 
„povo‟ e de „barbárie‟, com 
reflexões éticas, sociais e 
políticas importantes para a 
cidadania.  

Docentes e discentes 
avaliam positivamente 
a estratégia, em 
especial pelo potencial 
do cinema em nos 
transportar para outras 
realidades, muitas 
delas para dentro de 
nós mesmos. O debate 
sobre as questões: „A 
universalidade do SUS 
é possível ?‟ ou „A 
universalidade e a 
equidade no SUS é 
financiável?‟ são 
excelentes 
disparadores temáticos 
para as 
problematizações.  
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