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Tecnologias Educativas

Tecnologias são formas de manejar 

o conhecimento científico no 

trabalho humano, com a 

finalidade de gerar valor de uso e 

mudanças sociais. 

Capitalismo e tecnologias: gestão

do conhecimento em prol da

acumulação.

Tecnologias educativas: 

urge promover 

politicidades em prol da 

autonomia criativa, 

inventiva e realizadora 

das utopias humanas.

Formação nas IES:ambiente

coercitivo, normativo, restritivo e

disciplinador do espírito irreverente,

criador, livre.

Metodologia ativa: concepção

educativa centrada nos sujeitos

do conhecimento, com estímulo

ao pensamento questionador,

crítico e reflexivo

(Bottomore, 2011; Lalande, LUCKESI,
2005; SOBRAL; CAMPOS, 2012)



Tecnologias Educativas

Descaminho da arte

Metodologias ativas na graduação

em saúde: iniciativas isoladas;

dependem mais de esforços

individuais que organizacionais;

insipiente fundamentação teórica

sobre as mesmas.

Arte 1- “conjunto de procedimentos

que servem para produzir certo

resultado”. A arte restrita ao sentido

de manufatura, originada da palavra

grega tékhne (arte manual, técnica,

ofício, profissão, habilidade para

trabalhar, etc.).

Arte 2- a filosofia da arte designa “toda a

produção da beleza por meio das obras

de um ser consciente” e, nessa concepção,

opõem-se à ciência ou às ciências, porque

têm como finalidade a estética e não a

lógica.

Crítica: Na arte,

“poesia é voar fora

das asas”, pois tudo

que ela “não

inventa é falso”

Manuel de Barros

(SOBRAL; CAMPOS, 2012; ALENCAR; 
FLEITH, 2010; LALANDE, 1999). 



Tecnologias Educativas

Descaminho da arte

Imaginação

Autonomia

Reflexão

Deleuze: a Ciência (functivos), a

filosofia (conceptos) e a arte (afectos e

perceptos) mergulham no ‘caos’ para

regressarem com ‘variáveis’ (ciência)

,‘variações’ (filosofia) e ‘variedades’

(arte) para entender o real.

Arte: produz sensações e acessos à

‘máquina desejante’ num ‘corpo sem

órgãos’; propicia ‘linhas de fugas’,

‘diferenciação’, ‘desterritorialização’,

liberdades e recriação de

sujeitos.....POLITICIDADES !!!!

(Deleuze e Guattari; 1992, 2007)



QUESTÃO CENTRAL

De que forma o descaminho da arte, 

em sua interface com a educação 

viabilizada na série ‘Didáticos-para-

Recriar-se’, favorece a imaginação, a 

espontaneidade e a reflexão crítica de 

profissionais de saúde? 

ARGUMENTO

A interface de metodologias ativas de aprendizagem com o potencial disruptivo da 

arte possibilita uma ambiência criativa à autonomia, à reflexão e ao recriar-se de 

sujeitos críticos.



OBJETIVOS

- Analisar os possíveis descaminhos da arte nas estratégias pedagógicas da série ‘Didáticos-para-

Recriar-se’, com ênfase na educação crítica;

- Indicar as potencialidades e os desafios à adoção de tecnologias educativas calcadas em

metodologias ativas na formação em enfermagem.

Didáticos-para-Recriar-se é  um catálogo com indicações de metodologias ativas de 

aprendizagem para a formação de profissionais de saúde, pautado no diálogo da arte com a 

educação. Atualmente são 37 títulos divididos em 3 temas:

1-Gestão, cuidado e trabalho em saúde

2-Ética, ciência, autonomia e promoção da saúde

3-Cinema em gotas de educação



METODOLOGIA

Qual o Descaminho 

da arte  ?

Análise do potencial disruptivo do diálogo da arte com a educação 

na estratégia pedagógica 

Critérios de 

inclusão da 

análise

a)experiências testadas em sala de aula, em atividades de 

extensão e outras; 

b) didáticos relacionados às áreas gestão, cuidado e processo de 

trabalho em saúde; 

c) primazia de temas e de técnicas interdisciplinares; 

d) Estratégias de ensino vivenciadas em processos formativos de 

enfermeiros; 

Sistematização dos

comentários críticos

O que é ? Como adotar ? Preste atenção !

Qual o descaminho ? O que já se disse ?



 Abordagens pedagógicas na série “Didáticos-para-

recriar-se”: “GPS hipercomplexo” e comentário crítico 

de 8 experiências selecionadas 

(capítulo do livro)

 GPS hipercomplexo: composição de um uno-múltiplo 

hologramático das experiências (Morin, 1999)

A seguir....dois exemplos realizados na graduação e 

na pós-graduação em enfermagem



Títulos:

Intermitências da morte e gestão do SUS’ 

Mostra de vídeos ‘Intermitências da morte para 

a vida e para a saúde’

O que é ?como adotar ? Preste atenção !

Diálogo do livro ‘Intermitências da morte’, de

José Saramago, com a realidade do SUS.

Prêmio jovem Gestor do SUS em duas edições

(UFMG 2009 e 2010) e Premio ‘Jovem talento

para o SUS’ (UnB, 2013). A técnica rompe com

muitas expectativas formais de aprendizagens

de docentes e discentes nas IES, constituindo-se

em desafio.



Graduação

Qual o descaminho ? 

A discussão da morte constitui-

se em grande descaminho

pedagógico, por ousar

processos abstrativos pouco

usuais nas abordagens

tradicionais da educação.

O que já se disse ?

“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”



Título: 

O que é ? Como adotar ? Preste atenção !

Café Cons(ciência): O que pode o ‘pensamento’ na

crítica ao conhecimento científico ?

Sessão do filme ‘Hanna Arendt’ seguida de café-

debate numa sala de cinema da cidade. Estratégia 

para discussão dos limites e das potencialidades da 

ciência moderna. Recomenda-se a leitura de textos 

previa da autora para fundamentar debates.

A cena do ultimo discurso de ‘Hanna’ é 

memorável.



Pós-Graduação

Qual o descaminho ? O que já se disse ?

A ida ao cinema, o ritual da pipoca e 

a magia da película surpreendem e 

envolvem os participantes. 

Os debates no café, motivados pelos 

textos, despertam a reflexão. 

As avaliações positivas da atividade 

repercutiram para as

discussões ao longo 

da disciplina 



Na adoção de tecnologias educativas dialogadas com a arte, há de se levar em conta:

a)o contexto institucional e os atores que farão parte da vivência, haja vista a rigidez dos

currículos e das regras formais das IES;

b) o suporte teórico e as leituras necessárias para o bom aproveitamento reflexivo dos

descaminhos propostos;

c) o grau de maturidade e de entrosamento dos participantes;

d) a capacidade de manejar e de instigar debates do professor;

e) a viabilidade para a realização da técnica, em face das condições institucionais e dos

recursos disponíveis;

f) a necessidade de adaptação e/ou inovação na técnica escolhida, a depender dos objetivos

e do contexto que se pretende adotar.

Descaminhos da arte na educação: limites e possibilidades



Conclusão

O que se espera da interface respeitosa entre a educação e a arte, sem

submissão de uma à outra, é que se consiga despertar nos sujeitos do

conhecimento a esfera dos sentimentos, a agilização da imaginação, o

despertar de sensibilidades adormecidas, o sentido de comunhão com

o outro e a pluralidade de abstrações de realidades sensíveis

(igualmente possíveis), para além da razão instrumental e técnica.



Muito Obrigada !
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