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RESUMO 
Introdução: Para se mudarem as práticas na saúde e na educação, há que se priorizar 
os diferentes modos de facilitar processos educativos, tornando-os menos 
disciplinadores do espírito irreverente, importante para a recriação de sujeitos. 
Investiga-se que conhecimentos dialogados com as expressões da arte e do lúdico 
contribuem para a autonomia de sujeitos. 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 metodologias ativas de 
aprendizagem que articulem o teatro como dimensão estética e ética na aprendizagem 
de profissionais de saúde; identificar recursos lúdicos e variáveis de estudo que 
subsidiem o desenvolvimento de metodologias ativas de aprendizagem; analisar o uso 
das metodologias ativas de aprendizagem 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 
dos jogos e da oficina-teatro : a. Criação de dois jogos de tabuleiro, o ‘INDICA-SUS’ e o 
‘Banfisa – Banco Fim-saúde’, mediante adaptação de jogos já existentes, observação 
participante e de 15 testes envolvendo 264 jogadores. b. Concepção da oficina-teatro 
‘O mito de Sísifo vai à UBS: de pedras a sonhos possíveis no trabalho em saúde’, que 
articula o teatro dionisíaco, à filosofia e à educação para discussão de resultados de 
pesquisas com 50 profissionais de saúde de 3 UBS do SUS de Belo Horizonte. Etapa 2- 
Contribuição da arte e do lúdico na formação e na prática dos profissionais de saúde: 
a. aplicação de questionário aberto a 48 graduandos da UFMG para definição das 
variáveis que avaliam a ludicidade de jogos em cenários da educação, mediante análise 
de conteúdo das respostas. b. análise de conteúdo das imagens gravadas e dos 
registros avaliativos dos profissionais de saúde durante 3 oficinas-teatro ‘O mito de 
Sísifo vai à UBS’. Projeto de pesquisa aprovado pelo Coep/UFMG, parecer ETIC 
0323.0.203.000-10. Resultados e discussão: Pelo lado do lúdico, produziram-se dois 
jogos de tabuleiros – (IN)DICA-SUS e Banfisa – que ambientam a aprendizagem das 
concepções, da gestão e do financiamento do SUS. Definiram-se as variáveis para 
avaliação da ludicidade dos jogos em cenários educativos, são elas: 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). Na interface da arte com a educação, produziu-se um vídeo 
com os resultados da estratégia ‘oficina-teatro’ para discussão do trabalho em saúde 
na UBS. A partir das análises da experiência, extraíram-se as categorias que expressam 
o sentido das mesmas para os sujeitos participantes da oficina, os profissionais de 
saúde: A CAMINHO de ESCOLHAS do EU, ENCONTRO: LEVEZA, LUZ, MAGIA, PALCO, 
(DES)ORDEM, O OUTRO, PENUMBRA, SONHOS, ESPELHO....VIDA. Conclusão: O diálogo 
da educação com o lúdico e com a arte propiciou o despertar do espírito criativo, livre 
e crítico nos sujeitos do conhecimento, em todos os cenários educativos e estratégias 
de aprendizagem adotadas, 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 ultrapassam a racionalidade 
instrumental - contribuindo para a formação de cidadãos e de profissionais de saúde 
inovadores. Palavras-chave: educação – enfermagem – tecnologias educativas. 
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ABSTRACT 

Introduction: In order to change the health and education we must priorize the 
different ways that allows educational processes, that make then less punish of the 
irreverent spirit that is vital for the replication of subjects. Knowledge that dialogue 
with art expressions and the ludic are investigated. Objectives: To produce knowledge 
about educational technologies for the upbringing and practice of health professionals 
that dialogue with art expressions and the ludic; Circumscribe active methodologies of 
learning processes that combines the theatre as a esthetical dimension and learning 
dimension of health professionals; to identify ludic resources and study variables that 
endorses the development of active methodologies of learning; analyze the usage of 
active methodologies of learning based on art and ludic in the upbringing and practice 
of health professionals. Methodology: Exploratory research, descriptive, qualitative 
approach, case study, in two steps. Step 1 – Developmente of games and theatre-
workshop: A. Making of two board games, the “INDICA-SUS” (‘Indicates-SUS’) and 
“Banfisa – Banco Fim-Saúde” (‘Banfisa – Bank Health Oriented’), through adaption of 
well know similar games, active observation and 15 tests involving 264 players. B.  
Conception of the Theatre-workshop “O mito de Sísifo vai à UBS: de pedras a sonhos 
possíveis no trabalho em saúde” (“The myth of Sisyphus goes to a UBS: from rocks to 
possible dreams of health work’), that connects the Dionysius theatre to philosophy 
and education to discuss the outcome of researches with 50 health professionals from 
3 UBS of SUS in Belo Horizonte. Step.2 – Art and ludic contribution in the upbringing 
and practice of health professionals: A. Hand written test to 48 UFMG students do 
define the variables that analyzes the ludic level of the games in educational scenarios 
through answers content analyses. B. Content analyses of the recorded images and 
analyzed records of the health professional during the 3 theatre-workshop “O mito de 
Sísifos vai à UBS” (‘The myth of Sisyphus goes to a UBS’). Research project approved by 
Coep/UFMG, form ETIC 0323.0.203.000-10. Results and discussion: In the ludic 
interface two board games were created – (IN)DICA-SUS (“Tip Indicates – SUS”) and 
Banfisa (“Bank Health Oriented”) – that creates the environment for learning the  
conception, management and financing of SUS. The variables to evaluate the ludic 
level of the board games in educational scenery were defined as: Dependent variable – 
level of pleasure and spontaneity in the game; Independent variables – learning 
formative components (association learning processes, concepts capture, 
reconstruction of the ways to understand SUS, interaction and group discussion, self-
evaluation perception); game emotions (pleasure ant tension ambiguity, study 
motivation). In the art with education interface a video with “Theatre-workshop” 
strategy result were made to discuss the health work in a UBS. From the participators 
experience analysis  categories to express those experiences were extracted: The 
Myself Way of Choices, Encounter: Lightness, Light, Magic, Stage, Chaos and Order, 
The Other, Shadow, Dreams, Mirrors… Life”. Conclusion: The education dialogue with 
the ludic and the art arranged the awakening of the creative, critic and free spirit of 
the knowledge subjects, in all the educational sceneries and the learning strategies 
used in the different publics and themes. The usage of educational technologies that 
allows the contemplation, the practice theorization, the spontaneity and abstraction 
produced learning ways that outreaches instrumental rationality – contributes for the 
upbringing of innovators citizens and health professionals. Key-Words: Education, 
Nursing, Educational Technologies   
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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 desencadeada tenha sempre uma valoração positiva – apesar da 

irreversibilidade que lhe estrutura – circunstancialmente, ela igualmente pode 

aparentar indícios de passo para trás ou de manobra, seja porque o humano precisa 

recompor-se e fortalecer-se, ou porque determinados enfrentamentos exaurem as 

possibilidades de integridade do ser. 

Se bem reparado, ocorre reconstrução, a todo 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 o 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, nos 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 às 

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 potência 

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), 

onde 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 

estratégias 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, essa pesquisa investigou 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 estratégias de ensino articuladas à reflexão, à teorização 

das práticas, à criatividade, à descontração, à livre expressão dos sujeitos, à abstração 

ética e estética, produzem sentidos de aprendizagem e conhecimentos em tecnologias 

educativas que ultrapassam a racionalidade instrumental, contribuindo para a 

formação de cidadãos críticos e de profissionais de saúde inovadores.  

Investigou-se a potencialidade do ‘devir’ (NIETZSCHE, 2007), inerente às 

manifestações artísticas, e do livre envolvimento participativo, característico das 

atividades lúdicas, como substratos para o desenvolvimento de estratégias de ensino-

aprendizagem capazes de estimular as reconstruções autônomas dos sujeitos. A 

reinvenção de conhecimentos em tecnologias educativas que conjugue o 

disciplinamento da técnica com a fugacidade e sensibilidade das manifestações 

estéticas e lúdicas, inspiradoras da ética libertária (DUSSEL, 2000), pautada no respeito 

à pluralidade e às diferenças, pode produzir sentidos de liberdade e de cidadania.   
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2- 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 metodologias ativas de aprendizagem que articulem o teatro como 

dimensão estética e ética na aprendizagem de profissionais de saúde;  

- Identificar recursos lúdicos e variáveis de estudo que subsidiem o desenvolvimento 

de metodologias ativas de aprendizagem;  

- Analisar o uso das metodologias ativas de aprendizagem pautadas na arte e no 

lúdico, na formação e na prática de profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.recriarse.wordpress.com 

 

13 

 

3 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 - Entre o jogo e a educação: um encontro fecundo ou a liberdade em risco? 

Num possível encontro entre o jogo e a educação, questiona-se se é possível 

uma educação para a autonomia de sujeitos pautada na dinâmica do jogo, sem coibir-

lhe o caráter libertário, espontâneo e insubordinado. Noutros termos, ao 

encontrarmos na atividade lúdica um ambiente propício ao aprendizado, como a 

descontração e o prazer, até que ponto o poder disciplinar, tão característico dos 

processos educativos, não aprisiona o jogo no que ele tem de mais irreverente, ou 

seja, sua frivolidade e espontaneidade? Ao propor um jogo como atividade educativa, 

principalmente em instituições formativas, inevitavelmente submete-se o caráter 

voluntário, próprio do jogo, aos objetivos da aprendizagem, com tendência a torná-lo 

um ‘instrumento’ ou técnica de ensino, meramente.  

Várias experiências e conhecimentos relatam o uso do jogo como estratégia 

educativa, como forma de facilitar o aprendizado, inclusas as recomendações para 

melhor adequá-lo aos objetivos do estudo ou da atividade (GRANDO, 2001; TORRES ET 

ALL,2003; FONSECA ET ALL, 2002; CANTO E ZACARIAS, 2009). No mais comum, as 

produções sobre o assunto esforçam-se em delimitar o melhor uso do jogo para os fins 

da educação, com pouca atenção ao que acontece com as características do jogo na 

ambiência disciplinar, característico dos processos formativos, o que tornaria 

incompatível o diálogo entre a educação e o jogo (TORRES, 2003; DEMO, 2002A). Ou 

seja, poucas reflexões questionam como se comportam as características libertárias do 

lúdico no ambiente excessivamente disciplinado da escola e da formação 

institucionalizada (BROUGÉRE, 1998).  

Trata-se de questionar o que acontece com o caráter irreverente, livre, 

improdutivo e inventivo do jogo, quando ele é utilizado como ‘ferramenta’ ou 

‘instrumento’ na educação. É possível se falar em ‘jogo educativo’, quando se busca a 

formação de sujeitos autônomos e atuantes na construção do bem-comum? Não 

haveria impropriedades ao ‘jogo’, quando o submetemos ao cunho educativo, restrito 

aos objetivos de aprendizagem? Seria possível uma interface entre uma pedagogia 

libertadora, crítica e transformadora (FREIRE, 1987; POPKEWITZ,2001; MÉSZAROS, 

2005) e os atributos emancipatórios do jogo, como autênticos complementares na 
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recriação de sujeitos? Veja-se que, ao colocar as coisas nesses termos, permite-se um 

olhar diferenciado para a reflexão sobre os conceitos e os paradigmas que norteiam a 

dinâmica lúdica e a atividade educativa, sem subordinação de uma a outra, em busca 

de interfaces capazes de potencializar o exercício da liberdade humana.   

Ao subordinar-se a qualquer interesse, que não ele próprio, o jogo, tal qual a 

arte, perde o que melhor lhe define enquanto princípio, ou seja, a insurreição aos fins 

de utilidade e de produção (CALLOIS, 1990). A possibilidade de guiar-se por um 

movimento que escapa aos interesses da razão produtivista e instrumental, pouco 

capturáveis pelo pragmatismo do capital, é a principal força motriz do jogo, tanto 

quanto o é para a arte, como bem colocam os teóricos da Escola de Frankfurt 

(HORKHEIMER, 2002; ADORNO e HORKHEIMER,1985). Ainda sobre essa discussão, a 

teoria crítica explicita os mecanismos de imposição da indústria cultural sobre os 

processos criativos humanos, que há muito percebeu o valor das subjetividades 

espoliadas para a acumulação de riquezas, força produtiva central na relação entre 

capital e trabalho (FREITAG, 2004; THOMSOM, 1995; THOMPSON, 1998; GORZ, 2005).  

No que diz respeito aos jogos e à infância, a reflexão de que a indústria cultural 

impõe um modo próprio de brincar às crianças, por meio da fabricação e do estímulo 

ao consumo de brinquedos, com conseqüente desestímulo à experiência espontânea 

da criatividade na formação humana, é fato bem discutido na literatura (MEIRA, 2008; 

BENJAMIM, 2002; MEIRA, 2003; VOLPATO, 2002). O que está em jogo, aqui, 

adentrando no espírito de desafio e de busca que o termo conduz, é encontrar um 

caminho válido para a educação que possa conter, o mais possível, as características 

libertárias do lúdico como possibilidades de transcendência do humano. Parte-se da 

premissa que a espontaneidade, a descontração, a ligação com o desejo, o caráter 

improdutivo e desinteressado do jogo são potências criadoras dos sujeitos do 

conhecimento (BROUGÉRE, 1998; CALLOIS, 1990). Qualquer caráter educativo que se 

busque em direção ao lúdico precisa cultivar, até onde for possível uma vinculação 

desinteressada entre o jogo e a educação, as características essenciais do jogo na 

formação humana. 

O jogo surge da necessidade vital de inventar realidades e de criar situações para 

o coletivo, ambientado no incerto, que lhe constitui. A simulação do real, no jogo, 

acontece como significação simbólica, não material, espontânea, concebida em si 
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mesmo, não restrita a fins e dotada de liberdade, como força viva da natureza 

(CALLOIS, 1990; HUIZINGA, 2008). A concepção essencial do lúdico, como impulso 

disruptivo, reside na potência criadora e inventiva; algo próximo do conceito de 

‘vontade’, princípio cego e inconsciente da natureza, em Schopenhauer (2001), na 

releitura que Nietzsche (2008) realiza, colocando-a como ‘vontade de poder’. Essa 

‘vontade de potência’, de exercício do poder, da superação, de forças em movimento 

que interferem no todo, é inerente ao orgânico e ao inorgânico, vistos como processo 

na dialética do vivo, seja para a filosofia ou para a biologia (NIETZCHE, 2008; 

MATURANA E VARELA, 1997).  

No jogo, resgata-se o espírito do movimento, da construção e da reconstrução, 

próprio da ‘politicidade’ do que é vivo - pulsão latente, disruptiva e inerente ao 

fenômeno do poder (Demo, 2002). Advém do movimento ou do auto-movimento a 

definição básica do que vive, do que tem impulso em si mesmo, que se refaz por si e 

para si, sem finalidades externas, uma auto-representação, como fenômeno de 

redundância que é inerente ao jogo (GADAMER, 1985).  

Importa notar que, em tempos de complexidade (SANTOS, 2001; MORIN, 2002; 

DEMO, 2002a), o debate sobre a conjugação de saberes para aproximar-se do real 

encontra na irreversibilidade dos fenômenos físico-químicos, que bem reparado é 

ludicidade viva, um ponto de convergência entre a incerteza dos fenômenos naturais e 

sociais, indistintamente (PRIGOGINE e STENGERS, 1997). Com isso, ratifica-se a noção 

de que o jogo, enquanto auto-movimento e recriação, é constitutiva tanto das 

ocorrências biológicas, físicas e químicas que conformam os seres vivos, quanto das 

relações sociais que conformam as sociedades humanas, na teia complexa da 

realidade social.  

À guisa de uma síntese para o conceito de jogo na cultura humana, muitos 

autores convergem em relacioná-lo a uma atividade livre, consciente, frívola, fora da 

necessidade de lucro, exterior à vida cotidiana, ao tempo em que absorve o jogador de 

maneira intensa. O lúdico ocorre em delimitações de espaço e de tempo, segundo 

determinadas regras aceitas livremente entre os participantes, num ambiente de 

muito entusiasmo, festivo ou sagrado, em meio à tensão e ao prazer, ambiguamente 

(HUIZINGA, 2008). Fala-se ainda da repetição, da situação de escolha, da linguagem 
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própria, da transitoriedade entre o sério e o banal, como traços inerentes ao jogo 

(BROUGÈRE, 1998; CALLOIS, 1990). 

A liberdade de ir e vir, de entrar e sair, de aceitar ou ordenar regras, de transitar 

entre a recorrência e a imprevisibilidade, de simular o real e regulamentá-lo, 

ambiguamente, concomitantemente, dialeticamente, são as principais características 

do jogo (BROUGÈRE, 2003; CALLOIS, 1990; HUIZINGA, 1990). A atividade lúdica 

manifesta-se nesse ambiente de relações, de interações, de disputas e de superação, 

conformando-se em elemento comunicativo prioritário (GADAMER, 1985).  

As características relacionais e espontâneas do jogo abrigam um ambiente 

fomentador da cultura, que se alimenta da sua força criadora para ampliar os espaços 

de socialização. Assim, a cultura origina-se no ‘jogo’ e faz-se jogo, e não perde esse 

caráter; noutros termos, o jogo antecede a cultura, é fato que ultrapassa os limites da 

atividade humana, assumindo significados constitutivos da própria vida civilizada. Por 

esse caminho, é possível analisar o fenômeno do jogo na política, no conhecimento, no 

direito, na guerra, na filosofia e na arte, por exemplo (HUIZINGA, 2008). Não por acaso, 

‘jogo’ é uma palavra central para o teatro, que lhe sorve, abstraindo-lhe a intensa 

energia criativa, inclusive com exercícios preparatórios de atores, para conferir 

dramaticidade aos espetáculos (SPOLIN, 2001; RETONDAR, 2005). 

A relação do jogo com a festa, com a alegria e com o simbolismo é traço 

marcante na formação da cultura, nas distintas trajetórias históricas das sociedades. 

Um aspecto do componente lúdico das festas é a dimensão do ‘tempo realizado’, ou 

do tempo próprio, que serve apenas para se ser, nada mais (GADAMER, 1985). Ou seja, 

na festividade espontânea dos jogos, tanto quanto das manifestações artísticas, o 

tempo existe para ser vivido plenamente, intensamente, na sua completude da 

existência, sem utilidade produtiva, sendo, apenas. O tempo, nas festas em que o 

sujeito se insere ludicamente, não é abstraído pelo outro, pela monotonia ou pela 

pressa, como é comum na vida moderna, no contexto do capitalismo.  

O tempo é fator produtivo importante para a acumulação, em distintos modos 

de organização do trabalho, desde o taylorismo, preponderante no surgimento do 

capitalismo industrial, pautado na ideia de que ‘tempo é dinheiro’, até as recentes 

teorias centradas na gestão do conhecimento humano, em que o ‘ócio criativo’ 

igualmente constitui uma ameaça à lógica do mercado (De MASI, 2000). Isso porque a 
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potência criadora que pode advir do ócio bem empregado, utilizado em favor do 

sujeito, para o seu autoconhecimento e expressão, com resgate do homo ludens que 

se recria a si próprio, desestabiliza valores, ideias, certezas e formas de reprodução do 

capitalismo. Tanto é assim que cada vez mais o capital precisa abstrair esse ‘tempo’ 

dos sujeitos, distraindo-o o mais possível para atividades de consumo, de 

individualização, de virtualidade frívola, de exibicionismo e de espetáculo (DEBORD, 

2003).   

Com o surgimento na efervescência dos movimentos sociais franceses de 1968 

que abalaram o mundo, a discussão sobre ‘sociedade do espetáculo’ (DEBORD, 2003) 

permanece atual. Ressalta-se que, como toda obra marxista, essa também merece 

atualizações. Em vista da queda do muro de Berlim e da fase atual do capitalismo 

flexível, contextualizado na noção de Império (HARD E NEGRI, 2002), há de se 

relativizar o conceito de classes das produções marxistas, dentre outras rigidezes 

conceituais. Ressalvas à parte, a ideia central do livro, de que todas as condições 

modernas de produção se anunciam como uma acumulação de espetáculos, em que 

tudo que era diretamente vivido se esvai como fumaça, continua valendo para as 

análises da contemporaneidade. 

O espetáculo produzido pelo capitalismo é o reflexo fiel das coisas, a objetivação 

da vida humana tornada mercadoria, em que o poder simbólico imaterial e o valor 

econômico se impõem. Nas imagens espetaculares, idealizadas, oníricas, produzidas 

pelo mundo da mercadoria, a mensagem central é ‘o que aparece é bom, o que é bom 

aparece’; daí exige-se uma aceitação passiva do público, que passa a viver a realidade 

como se fora a própria imagem imposta (DEBORD, 2003:10).  A necessidade 

artificialmente produzida pela imagem passa a ser socialmente desejada, então esse 

sonho plastificado pela mídia torna-se necessário. Na sociedade moderna acorrentada, 

‘que não exprime senão o seu desejo de dormir’, o espetáculo é o ‘mau sonho da 

sociedade moderna’ e o ‘guardião desse sono’ (id.,2003).  

Na sociedade do espetáculo, o humano é subsumido pelo mundo virtual, que 

passa a comandar os desejos, os tempos e as formas de se comportar na sociedade, 

pasteurizando-as. O apagamento das diferenças, das singularidades, das distintas 

culturas e, portanto, da riqueza multicultural (SANTOS, 2003), é a principal estratégia 

do espetáculo globalizado. Nessa modernidade líquida (BAUMAN, 2001), temperada 
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pelo uso da imagem para criar realidades ao capital, tudo se esvai na virtualidade do 

tempo; o tempo e o espaço são resignificados, criam-se ilusões de vida para se 

anestesiar as inquietações do humano, próprias do ser que se refaz diante do seu 

tempo.  

Assim, tudo o que possa alienar o homem de si, do seu tempo, da sua história e 

da sua cultura, torna-se poder efetivo na sociedade de controle - dentre elas o jogo e a 

arte, formas de expressão subjetiva capazes de recriar imagens próprias. Por meio de 

uma biopolítica interna, inerente ao ser humano, formam-se os centros de comandos 

atomizados na própria pessoa, que passa a se conduzir destituída de tempo próprio. 

Esse poder é característico do capitalismo atual - um ‘império’ global, grandioso, 

porque extenso, e frágil, posto que se funda na força humana abstraída de sentido, 

que pode igualmente reverter situações opressoras pela consciência ampliada das 

coisas (FOUCAULT, 1985; HARD E NEGRI, 2002).  

Na ambiência do capitalismo pós-industrial, ou da acumulação flexível, centrada 

no poder do conhecimento e da informação que mobiliza riquezas em velocidades 

globais (HARVEY, 1989), toda forma de produzir subjetividades em prol do mercado é 

bem-vinda, inclusa a indústria do entretenimento que movimenta bilhões (MARIN, 

2009). Nesses termos, a forma com que o capitalismo encontra para lidar com suas 

contradições, como as diferenças de todas as ordens, é absorvê-las no seu processo 

produtivo, uniformizando-as, submetendo-as ao lucro, mantendo o status quo do 

mercado, agora sob a forma de império (HARD E NEGRI, 2002). No embalo predatório 

movido pela competitividade e pelo consumo, próprios do capitalismo, toda 

manifestação espontânea e improdutiva, como o jogo, vira mercadoria.  

Para o capitalismo, o jogo resume-se a brinquedo ‘plástico’, destituído da história 

cultural e da experiência a que pertence, estranhado da família, do indivíduo e do 

humano. Em tempos comandados pela imagem, o elemento lúdico da cultura é 

descaracterizado, transformado em vídeo game que prescinde da presença do outro, 

mesmo sendo um elemento constitutivo do brincar (BENJAMIM, 2002).  

Da mesma forma, o excesso da seriedade ou a falsificação da ludicidade humana, 

apropriadas pela lógica industrial, produzem ‘clones’ perfeitamente capazes de 

substituir a necessidade de jogo na sociedade, como os esportes profissionais e os 

grandes espetáculos de massa, fontes de lucro. Outro exemplo seriam os jogos escusos 
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da política, que desvirtuam o caráter lúdico e limpo em que a democracia grega se 

originou – explicitando um declínio do espírito lúdico da sociedade, essencial para a 

formação cultural de um povo (HUIZINGA, 2008).  

Em crítica ao caráter competitivo, alicerçado no conceito do Agón, como luta e 

combatitividade, que caracteriza o pensamento de Huizinga, Callois (1990) propõe 

quatro divisões para o jogo, que se imbricam umas nas outras. Na primeira, Agón, 

estariam os jogos de competição, como o futebol, os desportos em geral, o xadrez, e 

outros. Na segunda, Alea, ‘sorte’, ficariam as apostas, as roletas, os jogos de dados, as 

loterias e tudo o que envolve o imprevisível, o mistério. A terceira classificação, 

Mimicry, ou simulacro, diz-se da atividade de imitação ou simulação, como o teatro, as 

artes do espetáculo em geral, as imitações infantis, as bonecas, os brinquedos, as 

máscaras, os disfarces, dentre outros. Na quarta categoria, Ilinx, vertigem, incluem-se 

as atividades que interferem no centro do equilíbrio humano, como o alpinismo, as 

acrobacias, as piruetas, o carrocel, a montanha russa, o parque de diversões.  

A descaracterização do jogo, em Callois (1990), é interpretada como 

contaminação excessiva do real, ou como a expansão livre, sem barreiras ou 

convenções de seus princípios. Assim, para cada uma das classificações propostas para 

o jogo, existiriam três formas de manifestação do jogo: a - aquelas em que permanece 

à margem do mecanismo social que o restringe; b - os modos com que ele se integra 

na vida social; c - as corrupções do espírito lúdico, em que a pulsão da morte lhe 

aprisiona sorrateira.  

Como exemplo das distintas formas que o jogo assume na sociedade, o desporto 

permaneceria como forma marginal do mecanismo social do jogo (Agòn), ao lado das 

loterias, dos hipódromos e das apostas mútuas (Alea); do carnaval, teatro, cinema 

(Mimicry); ou do alpinismo, ski, acobracias, embriaguez de velocidade. A concorrência 

comercial, os exames e os concursos seriam as formas integradas do Agòn à vida 

social. As outras modalidades seriam: no Alea, a especulação da bolsa; no Mimicry, o 

uniforme, a etiqueta, o cerimonial e as técnicas de representação; no Ilink, as 

profissões que implicam em controle da vertigem. Sobre as corrupções dessas distintas 

formas de apresentação do jogo, marcada pela intromissão da vida real no imaginário 

lúdico (CALLOIS, 1990), citam-se a violência, o desejo de poder e a manhã (Agon); a 
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superstição e astrologia (Alea); a alienação e o desdobramento de personalidade 

(mimicry); o alcoolismo e a droga (Ilink). 

Sem adentrar no mérito ou na rigidez da classificação proposta por Callois (1990) 

para as formas de expressão do jogo, acentue-se a relação que se pode fazer entre o 

jogo e a liberdade, com destaque para os riscos dessa articulação. Tomando-se por 

base essa discussão, cabe perceber os riscos de destruição do espírito lúdico frente aos 

objetivos sisudos da aprendizagem formal. Ou seja, reduzir o jogo ao espaço da técnica 

em sala de aula, seria também um ‘excesso’ de real na natureza imaginativa, 

incapturável e criativa do lúdico, portanto uma forma de cercear sua liberdade.  

Num possível diálogo emancipado entre o jogo e a educação, talvez fosse o caso 

de ponderar pela necessidade de manter o espírito irrequieto do jogo, se quisermos 

tragar-lhe a pulsão criativa que forja seres de liberdades. Nesse caso, cumpriria saber 

que os interesses por aprendizagem de conteúdos, preponderante nos bancos 

acadêmicos, precisam se curvar diante da influência criativa do lúdico. Noutros termos, 

há de dizer que quanto mais o jogo e sua inquietude livre se mantêm, mais se caminha 

em direção à dimensão formativa do humano, centro de uma educação que prima pela 

ética da justiça e do bem-comum.    

 

3.2- Diálogo da arte com a educação1 

 

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 ideias 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).  

                                                           
1
 O presente texto foi adaptado, expandido e revisado de artigo originalmente publicado em PIRES, MRGM  et al. 

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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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-se 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 em diálogo com a 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 

suscetíveis 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 

movediço, costurados pelo entremeio da doxa, muito além 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 opiniões, 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 propício para pensá-la pelo viés da reflexão não propriamente da arte, mas 

do belo, das ideias 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, 
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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.    

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). 
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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’, na 

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

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

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

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. 

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). 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, 

biológicos, sociais e políticos do conhecer. Pressupõe-se intrinsecamente 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 potência 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, 
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por dinâmica interna e latente no mesmo ato subjugante (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 

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 
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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, citem-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 atribuídos, 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 

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 da razão instrumental moderna sobre as outras formas de 

conhecer e o fato da angústia humana frente ao incerto - que é contemporânea do 
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medo como estratégia de pulverização do sujeito (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 aprisionadoras 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, ideias 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 ideias. É por isso que queremos tanto agarrarmo-nos a 
opiniões prontas. Pedimos somente que nossas ideias se encadeiem 
segundo um mínimo de regras constantes, e a associação de ideias jamais 
teve outro sentido: fornecer-nos regras protetoras, semelhança, 
contigüidade, causalidade, que nos permita colocar um pouco de ordem nas 
idéias, passar de uma 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 opinião’, como uma espécie de “guarda-
sol” que nos protege do sol. (DELEUZE e GUATARRI, 2002:259-260).  

 

Os autores Deleuze e Guatari (2002) complementam que as ‘nossas opiniões’ 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 restituir o infinito, tornando-o 
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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 ‘opiniões 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.   

 

3.3- A arte, o jogo e as tecnologias educativas na saúde 

 

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 

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 o 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 
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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).  

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 ‘opiniões 

prontas’, ela também aprisionou a humanidade de si mesma, de sua potência de 

liberdade e de criação.  

Com isso e por isso, urge a atitude de RECRIAR-SE, para que se conjugue 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 inspiradora para os 

sonhos humanos, sempre tão incertos, improváveis, mortais e por se fazerem. 
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4 - METODOLOGIA 

 

Fez-se uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, do 

tipo estudo de caso. O caráter exploratório justificou-se pela necessidade de se 

ampliar as informações e a produção sistematizada sobre as estratégias de ensino 

mediadas pela arte e pelo lúdico, ao mesmo tempo em que tem um caráter descritivo, 

porque se aprofundaram 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, interpretada a partir das 

referências teóricas e do contexto sócio-histórico em que se insere (THOMPSON, 

1995).  

A unidade-caso ou “corpus”2 da investigação compôs-se das informações formais 

e/ou informais produzidas pelos estudantes e por profissionais de saúde que se 

dispuseram a aprender por meio das estratégias de ensino pautadas nas 

manifestações artísticas e no lúdico, em contextos de educação diversos, 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. Investigou-se o fenômeno da aprendizagem em meio a estratégias de ensino-

aprendizagem pautadas em manifestações artísticas e no jogo, desvelando-lhe a 

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

condução que pudessem facilitar o recriar-se dos sujeitos, na saúde.  Buscou-se, pelo 

                                                           
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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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 ideia 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 

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

histórico maior (DEMO, 1997).  

                                                           
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
 Triviños (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”.  
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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 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 reedita 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 em vista do marco teórico que embasa a hipótese 

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

tecnologias, a arte e o lúdico na educação.  

Categorias, ou fluxos de 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, as categorias teóricas (tecnologia, arte 

e lúdico na educação) auxiliaram na definição de abordagens de ensino capazes de 

produzir abstrações éticas e estéticas, na saúde. As categorias empíricas, por sua vez, 

foram extraídas nas análises qualitativas realizadas, conforme se descreve adiante.  

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 pelo 
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lúdico; b- recriar-se pela arte. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em duas etapas, 

articuladas: 1 - Buscas para recriar-se: desenvolvimento dos jogos e da oficina-teatro; 2 

- Recriar-se para ser: contribuição da arte e do lúdico na formação e na prática dos 

profissionais de saúde. Em cada uma delas se descrevem os produtos forjados pelas 

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

 

4.1.1- Buscas para RECRIAR-SE: desenvolvimento dos jogos e da oficina-teatro   

Consistiu a fase exploratória da pesquisa, em que se aprofundaram os conceitos 

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

hipótese do estudo. Buscou-se analisar a contribuição da arte e do lúdico para o 

desenvolvimento da autonomia e da capacidade de abstração dos sujeitos, 

questionando que marco conceitual poderia explicar e auxiliar na delimitação de 

metodologias de ensino potencialmente capazes de as promoverem. A partir disso, 

ampliou-se o referencial teórico para indicar o melhor diálogo possível entre a arte, o 

lúdico e as tecnologias educativas na saúde.  

Como forma de viabilizar o diálogo do lúdico e da arte com a educação, 

desenvolveram-se as estratégias de ensino pautadas em metodologias ativas: os jogos 

(IN)DICA-SUS e Banfisa- Banco Fim-Saúde; e a ‘oficina-teatro’, conforme se descreve 

adiante.  

 

4.1.1.1- Recriar-se pelo lúdico: (IN)DICA-SUS e Banfisa – Banco Fim-Saúde 

 

O desenvolvimento dos jogos ocorreu de maneira intercalada entre as 

adaptações e as sucessivas partidas de testes, até que se chegasse a uma versão 

finalizada, passível de ser auto-aplicada, como qualquer outro jogo de tabuleiro. A 

observação livre, a avaliação verbal dos participantes e o registro em diário de campo 

subsidiaram os dados para o aperfeiçoamento do jogo. 

A adaptação iniciou-se pelas regras do ‘Perfil 4’, adequando-as aos propósitos do 

(IN)DICA-SUS, qual seja, o de propiciar um ambiente lúdico para a aprendizagem sobre 

a política de saúde do Brasil, mantendo o máximo possível as características livres do 

jogo. Uma vez ajustadas as regras, elaboraram-se as cartelas com as dicas para o 

acerto do conteúdo do SUS, categorizadas em 4 classes: o SUS-COISA (conceitos e 
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diretrizes); o SUS-TEMPO (fatos históricos e legislação); o SUS-LUGAR (serviços de 

saúde e fóruns de articulação) e os Atores-no-SUS (profissionais, órgãos e associações), 

que integram a política pública de saúde no Brasil. O próximo passo foi a construção 

das dicas das cartelas, para o acerto das mesmas. Restritas a 10 chances, ao invés das 

20 constantes no ‘Perfil 4’, o conteúdo das dicas espelham os assuntos abordados em 

disciplinas sobre a gestão do sistema de saúde, ofertadas na Escola de Enfermagem da 

UFMG e no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UnB.  

Tanto as cartelas dos jogos quanto o tabuleiro foram constantemente 

modificados, a cada realização dos testes para a finalização dos mesmos, que 

subsidiaram igualmente o aperfeiçoamento da dinâmica lúdica. Realizaram-se três 

modalidades de testes: grupo consulta, grupos específicos e grupos de 

aperfeiçoamento. 

Os testes de grupos consultas referiu-se à fase de gestação dos jogos, ainda em 

fase incipiente de desenvolvimento, em que se estabeleceram trocas para sua 

construção. Em seguida, na fase de testes com grupos específicos, voltava-se para os 

diferentes públicos no intuito de verificar os componentes do jogo: tabuleiro, o 

entendimento das regras, as cartelas e, principalmente, a dinâmica lúdica, incluindo o 

tempo de realização. Na etapa final, perfazendo os testes de aperfeiçoamento, com o 

jogo mais desenvolvido, inclusive graficamente, aprofundava-se o estudo da 

espontaneidade, da descontração e do prazer no jogo, compreendendo a melhor 

forma de ambientá-la no cenário das práticas educativas.  

Para cada um dos jogos, realizaram-se 6 testes, 2 com grupos consulta, 3 com 

grupos específicos e 1 com grupo de aperfeiçoamento fase 1, envolvendo 130 

participantes no (IN)DICA-SUS e 92 no Banfisa, entre especialistas, convidados, 

professores, bolsistas de iniciação científica e discentes de graduação da área da 

saúde, de contabilidade, do direito e da comunicação social. A realização dos testes de 

aperfeiçoamento fase 2 coincidiu com o piloto para a construção do questionário 

aberto que verifica a ludicidade do jogo, como se descreve adiante. 

O desenvolvimento do Banfisa contou com as mesmas etapas descritas para o 

(IN)DICA-SUS, quais sejam, as adaptação da regra, a confecção das ‘redes de atenção’, 

a criação das cartelas ‘Conselho de Saúde’ e ‘Central de Regulação do SUS’ e a 

adaptação do tabuleiro.  
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Os testes, no Banco Fim-Saúde, que se intercalaram com as recorrentes 

mudanças no jogo, iniciaram-se com dois grupos consultas iniciais, composto por 6 

pessoas entre pesquisadores, docentes da UnB e UCB, técnicos do Ministério da 

Saúde, do Ministério da Educação e profissionais de diversas áreas, pois se pretendia 

ampliar o componente lúdico do jogo, capaz de seduzir pessoas com e sem 

conhecimentos prévios sobre o SUS.  

Uma vez ajustados o tabuleiro, as cartelas e as regras, realizaram-se outros 4 

testes, com grupos específicos (3) e de aperfeiçoamento fase 1 (1), envolvendo 86 

pessoas. O quadro 1  a quantidade de partidas realizadas e os sujeitos envolvidos na 

construção e desenvolvimento  dos jogos (IN)DICA-SUS e Banfisa. 

Quadro 1 - Discriminação  do número de partidas e dos jogadores envolvidos 
na fase de testes do (IN)DICA-SUS e Banfisa, Belo Horizonte-Brasilia, 2010 

 
 

(IN)DICA-SUS 
 

BANFISA 

Nº DE 
PARTIDAS 

JOGADORES Nº DE 
PARTIDAS 

JOGADORES 

2 GRUPOS 
CONSULTA 

4 Bolsistas de iniciação 
científica EE/UFMG 

2 GRUPOS 
CONSULTA 

2 Técnicos dos Ministérios 
da Saúde 

2 Professores EE/UFMG 2 Pesquisadores UnB e 
UCB 

1 GRUPO 
ESPECÍFICO 

45 estudantes de 
graduação em 

enfermagem/EE/UFMG 

2 profissionais do setor de 
educação e da política 

racial 
1 GRUPO 

ESPECÍFICO 
47 estudantes de 

graduação em 
enfermagem/EE/UFMG 

1 GRUPO 
ESPECÍFICO 

12 estudantes de 
enfermagem/Fepecs/SES-

DF 

1 GRUPO 
ESPECÍFICO 

12 graduandos de 
diversas áreas da UnB 

1 GRUPO 
ESPECÍFICO 

30 Técnicos de 
enfermagem/Fepecs/SES-

DF 
1 GRUPO 
APERF. 
FASE 1 

20 formandos em 
enfermagem da UnB 

1 GRUPO 
ESPECÍFICO 

6 Pós-graduandos 
Fepecs/SES-DF 

  1 GRUPO 
APERF. 
FASE 1 

38 graduandos de 
enfermagem/UnB 

TOTAL TOTAL 

6 130 6 92 
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4.1.1.2- Recriar-se pela arte: oficina-teatro ProAcesSUS  

O Pro-AcesSUS, Promoção do acesso à saúde pela pesquisa e educação, projeto 

de extensão da Escola de Enfermagem/UFMG, financiado pelo MEC, objetivou discutir 

os resultados de pesquisa junto aos serviços de saúde para subsidiar a reorganização 

dos processos de trabalho em saúde - ampliando-lhe a escuta e a atuação sobre os 

reais problemas de saúde da população, no período de 2008 a 2010. Duas pesquisas, 

concluídas em 2010, subsidiam as discussões do ProAcesSUS: 1 - “Avaliação da atenção 

básica em Belo Horizonte: utilização, oferta e acesso aos serviços de saúde” (Pires ET 

all 2010); 2 - “Tecnologias para a assistência domiciliar na atenção básica: em busca de 

ferramentas que subsidiem o trabalho da ESF” (Figueiredo, 2010).  

Para oportunizar as discussões e as possíveis aplicações dos resultados das 

pesquisas científicas realizadas nos serviços de saúde, articulando-os aos elementos da 

mitologia grega, das manifestações artísticas e da filosofia, realizou-se o Ciclo de 

oficina – O Mito de Sísifo vai à UBS: de pedras a sonhos possíveis no trabalho em 

saúde, no período de 17 de junho a 9 de Julho de 2010, em Belo Horizonte, na Escola 

de Enfermagem da UFMG.  

As oficinas do ProAcesSUS contaram com a participação dos técnicos de 

enfermagem, dos enfermeiros, dos médicos e das gerentes de 03 Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), totalizando cerca de 45 profissionais, além de alguns discentes de 

graduação e pós-graduação. A escolha dessas 03 UBS justificou-se pela necessidade de 

discutir os resultados de pesquisas nelas realizadas ou pelo fato de serem campo de 

estágio da Escola de Enfermagem/UFMG. Em todos os serviços convidados, portanto, 

havia uma boa articulação entre o ensino e o serviço, o que facilitou a adesão à 

proposta. No seminário final, realizado após as 3 oficina-teatro, representantes do 

Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de 

Saúde e da UFMG agregaram-se ao evento, debatendo a experiência e indicando 

possíveis desdobramentos das atividades na rede de serviços de saúde do SUS de Belo 

Horizonte. 

Para a delimitação da estratégia ‘oficina-teatro’, fez-se pesquisa exploratória e 

bibliográfica para se ampliar o diálogo do conhecimento científico com a mitologia 

grega e com a arte. A revisão sistemática da literatura abrangeu livros, capítulo de 

livro, teses, dissertações e artigos publicados em periódicos disponíveis nas bases de 
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dados eletrônicas do ProQuest, Banco de Teses e Dissertações da CAPES e Scientific 

Electronic Library Online. Utilizaram-se como expressão chave os termos arte, 

educação, oficina, teatro, mitologia grega, técnicas de ensino, metodologias de 

aprendizagem. Além de artigos e livros, revisitaram-se músicas, roteiros de peças e 

vídeos, no sentido de se encontrar um formato adequado para a discussão do trabalho 

em saúde pelo viés da arte com a educação, sintetizada na ideia das ‘oficinas-teatro’. 

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

mediadas pelas estratégias de ensino pautadas no lúdico e na arte, foram: 

� Recriar-se pelo lúdico: Concepção e finalização de estratégias de aprendizagem 

calcadas nos jogos (IN)DICA-SUS e Banfisa -Banco-fim-saúde, para a discussão 

da gestão, organização e financiamento do SUS, ambientadas nas 

características lúdicas. 

� Recriar-se pela arte: Elaboração de quadro teórico sobre tecnologias 

educativas mediadas pela arte e pelo lúdico, como referência para a formação 

de sujeitos críticos. Concepção da ‘oficina-teatro’ como meio de diálogo entre a 

filosofia, a arte e a educação. 

 

4.1.2 - Recriar-se para ser: contribuição da arte e do lúdico na formação e na prática 

dos profissionais de saúde. 

Consiste na análise das estratégias de ensino fomentadas na primeira etapa - 

tanto aquelas que dialogaram com a arte, a oficina-teatro, como as que propõem a 

dinâmica dos jogos (IN)DICA-SUS e Banfisa para a discussão do SUS. Buscou-se 

identificar se as abordagens priorizadas têm potencial para despertar as abstrações 

criativas, as reflexões críticas e a autonomia dos sujeitos. Descrevem-se a seguir os 

instrumentos de coleta, sujeitos e métodos de análise em cada uma das dimensões 

dialogadas, o lúdico e a arte. 

 

4.1.2.1- Recriar-se pelo jogo: ludicidade do (IN)DICA-SUS e do Banfisa  

Com o (IN)DICA-SUS e o Banfisa desenvolvidos, após os testes com grupos 

específicos e de aperfeiçoamento fase 1, passou-se ao estudo da ludicidade dos 

mesmos, com a identificação de variáveis para avaliá-los nos cenários educativos.  
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a - Construção do questionário para avaliação do (IN)DICA-SUS e Banfisa 

A definição das questões, das hipóteses e das variáveis que compõem a avaliação 

da ludicidade dos jogos fez-se por um estudo preliminar, qualitativo, mediante 

aplicação de uma primeira versão aberta do instrumento de coleta de dados (Hill e Hill, 

2009; Sampiere et all, 2005). Objetivou-se com o enfoque qualitativo aprofundar a 

pertinência e a adequação das variáveis inicialmente construídas, originadas a partir 

do referencial teórico e da revisão de literatura realizada na fase exploratória do 

estudo.  

A construção dos itens e das questões que integraram as versões do questionário 

aberto para o estudo preliminar, foram desenhadas por meio de uma matriz, em que 

se definiram as dimensões, as variáveis dependentes, independentes e as hipóteses, 

conforme recomendação da literatura (HILL E HILL, 2009; SAMPIERE ET ALL, 2005; 

CORRAR ET AL, 2009; HAIR, 2005).  

Com base no objeto, nos objetivos, no referencial teórico e nas fases 

exploratórias dessa pesquisa, perguntou-se que variáveis dos componentes formativos 

da aprendizagem se correlacionam mais fortemente com o grau de fruição e 

descontração, inerente ao jogo. A hipótese geral é que a fruição e descontração no 

jogo relacionam-se positivamente com a reconstrução de contextos, a apreensão de 

conceitos, o uso de associação, a articulação teoria-prática, os conhecimentos prévios, 

as formas de se relacionar consigo mesmo e com o outro.  

A partir dessa metodologia de construção do instrumento de coleta de dados, as 

variáveis que originaram os itens que compuseram o questionário aberto, para análise 

das características lúdicas do (IN)DICA-SUS e do Banfisa em cenários de aprendizagem, 

estão resumidas no quadro 2. 
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Quadro 2 - Variáveis para avaliação das características lúdicas das técnicas de ensino 
(IN)DICA-SUS e Banfisa. Brasília, 2011 

VARIÁVEIS DEPENDENTES: Grau de descontração no jogo  
                                                  Grau de fruição no jogo 

DIMENSÕES VARIÁVEIS INDEPENDENTES 
1- Perfil dos 
jogadores 

1.1- Sexo 
1.2- Escolaridade 
1.3-     Idade 
1.3- Profissão 
1.4-Afinidade por jogos de tabuleiro 
1.4- Hábitos de estudo 

2- Componentes 
formativos da 
aprendizagem 

2.1- Percepção da aprendizagem 
2.2- Auto-avaliação 
2.3- Apreensão de conceitos  
2.4- Aprendizagem por associação 
2.5- Participação ativa  
2.6- Conhecimento prévio 
2.7- Contextualização teoria-prática 
2.8- Reconstrução dos modos de entender 

3 - Emoções e 
atitudes durante 
o jogo 
 

3.1-Motivação para o estudo 
3.2-Tensão no jogo 
3.3-Vontade de conquista 
3.4-Desinteresse pelo jogo 
3.5-Ajuda formal ao colega  
3.6- Ajuda informal ao colega 
3.7- Apreensão pela avaliação 

4 -Táticas do jogo 4.1- Entendimento das regras 
4.2- Qualidade das dicas e cartelas 
4.3- Entendimento do tabuleiro 
4.4- Reinvenção do jogo  

 

Uma vez definidas as variáveis para avaliação dos componentes lúdicos dos 

jogos, na perspectiva do fomento à autonomia dos sujeitos, fez-se um estudo piloto 

para o aperfeiçoamento do instrumento de coleta de dados, em Belo Horizonte e 

Brasília, que também consistiram nos testes de aperfeiçoamento fase 2 dos jogos. 

Realizaram-se 07 partidas de jogos, envolvendo 183 sujeitos, entre estudantes e 

profissionais da área de saúde, conforme descriminado no quadro 3. Para cada uma 

das partidas realizadas, fez-se observação participante e registro das mudanças em 

diário de campo, para posteriores alterações no questionário aberto, que passou por 

07 versões até que fosse considerado pronto para a coleta de dados. A versão final do 

questionário contém 02 questões fechadas, referente às variáveis dependentes do 

estudo, e 11 questões abertas, contemplando todas as possíveis variáveis 
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independentes do estudo. A resposta ao questionário  pelos participantes das partidas  

foi breve, em torno de 15 a 20 minutos, o que facilitou o processo de coleta de dados. 

Nas partidas, observaram-se igualmente as possibilidades educativas contidas no 

ambiente lúdico propiciado pelos jogos, identificando a melhor forma de posicioná-lo 

em sala de aula.  

Quadro 3 - Discriminação do número de partidas, do público-alvo e da 
quantidade de jogadores envolvidos nos testes de aperfeiçoamento fase 2 e piloto do 

questionário aberto. Belo Horizonte-Brasília, 2010/2011 
 

Nº de 
partidas 

 
Público-alvo 

Nº de 
jogadores 

1 Bolsistas de iniciação científica da 
EE/UFMG 

7 

1 Estudantes do curso de Gestão de 
Sistemas de saúde/EE/UFMG 

38 

1 Estudantes de graduação em 
enfermagem – FAMINAS 

30 

1 Estudantes de graduação em 
enfermagem - UNI-BH 

32 

1 Profissionais de saúde do curso de 
especialização em Gestão do trabalho 
em saúde/FEPECS/SES-DF 

29 

1 Técnicos de enfermagem da SES-DF  25 

1 Estudantes de medicina da UnB 22 

Total  Total 

7 183  

 

b - Coleta de dados, sujeitos e cenário de estudo 

Verificou-se a ludicidade presente no jogo (IN)DICA-SUS mediante aplicação do 

questionário aberto aos 44 graduandos de enfermagem do 3º período do curso de 

enfermagem da UFMG, em Belo Horizonte, etapa que coincide com a dissertação de 

mestrado ‘Avaliação do (IN)DICA-SUS como técnica de ensino e de avaliação’ 

(MONROE, 2011), subproduto dessa investigação.  

Analisou-se com que intensidade o jogo desenvolvido, quando posicionado como 

estratégia de ensino-aprendizagem, mantinha as características lúdicas essenciais, 

quais sejam, o grau de descontração e a fruição dos jogadores.  Objetivou-se ainda  

confirmar, mediante estudo qualitativo, se as variáveis delimitadas eram suficientes 

para a avaliação da ludicidade dos jogos. 
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O jogo foi aplicado durante a disciplina Gestão do Sistema de Saúde, do 3º 

período do curso de enfermagem da EE/UFMG, após a discussão do conteúdo 

proposto, como forma de revisão e apropriação do assunto abordado em sala de aula. 

Ao final da disciplina, o (IN)DICA-SUS foi reaplicado como estratégia avaliativa, de 

forma a comparar os resultados.  

A aplicação do questionário ocorreu imediatamente após a realização das 

partidas, com os jogadores envolvidos, que o respondiam de forma escrita.  Para 

minimizar o caráter formal da educação sobre o jogo e preservar ao máximo a 

espontaneidade inerente a atividade lúdica, retirou-se o professor de sala de aula 

durante as partidas. Dessa forma, os alunos foram convidados a jogar livremente as 

partidas e a responder o questionário em seguida. A sala foi dividida em quatro 

grupos, cada uma deles observado por bolsistas de iniciação científica e mestranda, 

que acompanhavam discretamente a dinâmica dos jogos. Realizaram-se ainda  

filmagens das partidas que subsidiaram as análises posteriores.  

A respeito da amostra e amostragem em pesquisa qualitativa, diga-se que esse é 

um 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 do 

fato de ela ser, no conjunto, ‘bem construída’; b - as escolhas técnicas ‘mais empíricas’ 

são inseparáveis 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 lhe define.  

Para este 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 foi a de ‘casos 

múltiplos’, composta pelos participantes dos jogos e das oficinas-teatro realizadas.  
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Conforme o princípio da ‘diversificação’ previsto para investigações qualitativas 

(Pires, 2008), buscou-se 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). 

c - Análise dos dados  

As três fontes de informação utilizadas durante a coleta de dados, o registro 

das observações em diário de campo, as respostas ao questionário e as imagens das 

partidas, subsidiaram o processo de análise temática e de conteúdo.  

A análise de conteúdo, conjunto de técnicas que investiga os processos de 

comunicação em contextos delimitados, utiliza a codificação para delimitação das 

características relevantes de uma mensagem, sintetizadas em unidades que permitem 

seu aprofundamento. A técnica de analisar conteúdos de mensagem se faz importante 

também para obter indicadores, quantitativos ou não, que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção das mensagens. A 

análise temática buscou nas respostas ao questionário os temas, os feixes e as palavras 

centrais que sintetizassem os achados. (TRIVIÑOS, 1987; SAMPIERI, COLLADO & LUCIO, 

2006; MINAYO, 2006). 

A extração das categorias empíricas de respostas às questões abertas foi 

realizada por meio de uma folha de codificação em que constavam as categorias e 

subcategorias compostas pelas dimensões e variáveis utilizadas na construção do 

instrumento (quadro 2). Os trechos de respostas que evidenciaram a respectiva 

subcategoria eram compilados e sistematizados em freqüência, ratificando as variáveis 

que possam compor um questionário fechado, para futuros estudos.   

Durante o processo de análise flutuante do material, outras categorias ou 

subcategorias foram extraídas do material empírico, resultando em redefinição das 

variáveis independentes inicialmente propostas (quadro 1). Utilizou-se um duplo cego 
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para a análise do material, realizado por um bolsista de iniciação e uma mestranda, 

com posterior conferência e ajuste dos resultados. Após a extração das categorias pela 

análise temática e de conteúdo dos questionários e diário de campo, procedeu-se a 

observação sistemática das filmagens, para confirmação dos achados, triangulando-se 

os dados ao final (BAUER E GASKELL, 2002; TRIVINÕS, 1997). 

 

4.1.2.2 - Recriar-se pela arte: oficina-teatro para as reflexões na saúde 

 

Realizou-se a análise do ‘Ciclo de oficinas: O mito de Sísifo vai à Unidade Básica 

de Saúde’, realizado por meio de 03 oficinas-teatro e um seminário final, no período de 

junho e julho de 2010, envolvendo 45 profissionais de saúde, entre médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e gerentes de 3 UBS, em Belo Horizonte. 

Verificou-se a contribuição da oficina-teatro como subsídio para as reflexões éticas 

sobre o trabalho em saúde, em meio a abordagens estéticas dialogada com a mitologia 

e com a filosofia. Buscou-se compreender os sentidos estéticos e éticos despertados 

nos sujeitos, ao participarem das oficinas-teatro. 

Procedeu-se a análise dos depoimentos verbalizados; dos registros de 29 ‘cartas 

para Sísifo’ elaboradas pelos profissionais para avaliar a experiência; das imagens 

gravadas das oficinas.  Fez-se a leitura do material escrito, coletado por meio da 

técnica ‘cartas para Sísifo’, em que os profissionais escreviam textos para o mito grego, 

utilizado como metáfora e inspiração para as oficinas, relatando o seu estado de 

espírito e de abstração com a experiência. O propósito da técnica avaliativa era captar 

o momento emotivo despertado pelo diálogo realizado com as manifestações da arte.  

Complementando as análises temáticas e de conteúdo dos depoimentos 

contidos nas ‘cartas para Sísifo’, investigou-se nas imagens gravadas tudo o que 

pudesse ampliar o universo investigado, como gestos, emoções, depoimentos e ações 

dos profissionais, expressas igualmente pelo diálogo com a arte (BANKS, 2009; BAUER 

E GASKELL, 2002; TRIVINÕS, 1997). 

Os produtos para cada uma das dimensões envolvidas nessa segunda etapa que 

investiga a contribuição da arte e do lúdico na formação e na prática dos profissionais 

de saúde são: 
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� Recriar-se pelo lúdico: análise das características lúdicas dos jogos 

(IN)DICA-SUS e Banfisa, em cenários de ensino-aprendizagem.  Compreensão 

das atitudes, dos comportamentos, das reflexões e do grau de abstração dos 

participantes durante as partidas. Definição das variáveis dependentes e 

independentes que subsidiam a avaliação da ludicidade dos jogos, 

ambientados na educação. 

� Recriar-se pela arte: Análise da contribuição da oficina-teatro para as 

reflexões sobre o trabalho em saúde, para as abstrações estéticas e éticas 

dos profissionais de saúde. Compreensão dos comportamentos, dos 

sentidos, das emoções e dos processos criativos despertados nos 

participantes do Ciclo de Oficinas: O Mito de Sísifo vai à Unidade Básica de 

Saúde. 

Em linhas gerais, os conhecimentos em tecnologias educativas oriundos de cada 

uma das etapas e dimensões investigativas da pesquisa são expressos no quadro 4. 

Quadro 4 - Delineamento do estudo: etapas, dimensões e produtos do Recriar-se.  
Belo Horizonte-Brasília; 2010-11 

 
 
 

DIMENSÕES 
ANALÍTICAS 

 
ETAPAS INVESTIGATIVAS 

Etapa 1  
Desenvolvimento dos 

jogos e da oficina-teatro 

Etapa 2  
Contribuição do lúdico e da arte para a formação 

dos profissionais de saúde 
 

Recriar-se 
pelo lúdico 

 
1.1 - Concepção do 

(IN)DICA-SUS e Banfisa, 
ambientada nas 

características lúdicas 

 
2.1 - Análise das características lúdicas do 

(IN)DICA-SUS e do Banfisa. 
2.2-Definição de variáveis para a avaliação de 

jogos em contextos de aprendizagem 
Recriar-se 
pela arte 

1.2 - Concepção de 
‘oficina-teatro’ como 

diálogo entre a arte e a 
educação 

 
2.3 - Análise da oficina-teatro para as  reflexões 

dos profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.recriarse.wordpress.com 

 

44 

 

4.2 Aspectos Éticos 

 

A garantia de anonimato e sigilo sobre a origem das informações foi preservada. 

Os sujeitos foram 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. Elaborou-se um documento em duas vias, 

denominado “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (Apêndice E), com as 

informações pertinentes à pesquisa, assinado pelos entrevistados e pesquisadores. O 

estudo foi aprovado pelos Comitês de ética em pesquisa da Universidade Federal de 

Minas Gerais, Parecer n. ETIC 0323.0.203.000-10 (Anexo A). 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 - (IN)DICA-SUS e Banfisa para o recriar-se na educação  

A ideia, o princípio, o início das coisas nasce como um sopro de vontade em 

busca de espaço para expressão. A iniciativa de fazer dialogar jogo e educação veio 

como um zumbido, uma intenção pouco clara do que viria a se tornar depois, 

concretizada nos jogos (IN)DICA-SUS e Banifisa. Tal qual a abertura de manter-se 

atento à reflexão incorporada, em que corpo, mente e experiência se fundem numa 

consciência ampliada do ser (VARELA et al, 2003), a criação humana, nas suas múltiplas 

manifestações, requer uma entrega a outras racionalidades, além da cognição.   

No espírito plural e ampliado que o conhecimento complexo requer (DEMO, 

2002a), necessário ao pretenso diálogo entre o jogo e a educação, percebeu-se que o 

jogo ‘Banco Imobiliário’, da indústria de brinquedos Estrela, era um caminho oportuno 

para o entendimento da lógica de financiamento do SUS, por vezes difícil de abordar 

em sala de aula. Por conter os mecanismos do mercado imobiliário num território 

delimitado, um tabuleiro, o Banco imobiliário consegue reproduzir a dinâmica de 

trocas da economia, um conhecimento importante para a discussão do financiamento 

da saúde, dentre outros. 

Com a ideia de articular o Banco Imobiliário nas discussões de financiamento da 

política de saúde do Brasil, o segundo passo era adquirir o jogo, sorver-lhe as regras e 

gestar uma maneira de adaptá-lo ao contexto da saúde. As primeiras versões do 

Banfisa esbarravam na morosidade e no caráter inconcluso do jogo, ao lado de uma 

necessidade de se investigar mais sobre o universo lúdico. Assim, o Banfisa ficou no 

aguardo da experiência de criação do (IN)DICA-SUS, que surgira num contexto bem 

diferente. 

O (IN)DICA-SUS surgiu como intenção inicial num cenário propício ao diálogo 

requerido entre o lúdico e os processos de aprendizagem, ou seja, durante uma 

partida do jogo Perfil Júnior, da indústria Groll, num ambiente de descontração. De 

início, pensava-se em adaptar a dinâmica do jogo Perfil para uma estratégia avaliativa, 

ideia que foi gradualmente abandonada ou secundarizada, como se verá adiante, à 

medida que se pesquisava mais sobre o assunto. Afinal, jogo que é jogo é pleno de 
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sentido e uso, sendo desnecessária a influência do professor, de objetivos ou de 

limites para sua expressão (BROUGÈRE, 1998). 

Para evitar imprecisões conceituais relacionadas ao melhor termo que se  ajusta 

à interface do jogo com a educação neste trabalho, cabe uma breve discussão entre 

técnica, método ou estratégia de ensino-aprendizagem, embora esse não seja o objeto 

de estudo nessa investigação. Sobre o conceito de técnica de ensino, tome-o como um 

componente operacional dos métodos de ensino, de caráter instrumental, que medeia 

a relação entre professor e estudante, vinculado e circunscrito a um ideário 

pedagógico, portanto meio para determinada concepção de educação, que a 

determina (VEIGA, 2006).  

O método de ensino-aprendizagem, por seu turno, diz-se do caminho escolhido 

para propiciar o conhecimento, calcado em abordagens tradicionais ou nos enfoques 

mais críticos da educação, centrados nos sujeitos da aprendizagem (ARAUJO, 2007). Na 

área da saúde, é comum o termo estratégia de aprendizagem, com o mesmo sentido 

de método de ensino, independentemente se o estudo se refere a avaliação de 

técnicas de ensino num determinado método de educação (OKANE e TACAHASHI, 

2004), ou se discorrem sobre o próprio método de aprendizagem (CYRINO e 

TORALLES-PEREIRA, 2004).  Há quem faça a diferenciação entre método e estratégia de 

aprendizagem; a estratégia se refere a todos os recursos utilizados dentro do método 

para se chegar a aprendizagem, inclusas as técnicas de ensino e outros que o professor 

lança mão em sala de aula (BONAT, 2008).  

Destaque-se que a ambivalência e inter-relacionamento dialético entre caminho, 

instrumento e recurso tornam o limite entre o método, a técnica e a estratégia de 

ensino-aprendizagem tênue, em vista da totalidade das relações sociais (KOSIK, 1976). 

Porém, diante das referências teóricas adotadas neste estudo, em que se busca a 

preservação das características essenciais do jogo e da arte como possibilidades da 

emancipação humana, a adoção do termo ‘técnica de ensino’ parece pouco para o que 

se pretende com os jogos e a oficina-teatro aqui desenvolvidos. Outra limitação para o 

uso da técnica de ensino é o sentido de meio que lhe é implícito, o que restringiria o 

jogo e a arte como mera ‘ferramenta’ e ‘instrumento’, usurpando-lhe o caráter livre 

que precisamos no enfoque da educação crítica (TORRES, 2003; POPKEWITZ, 2001). 



 

www.recriarse.wordpress.com 

 

47 

 

O método de ensino-aprendizagem, como opção fundamentada em correntes 

teóricas para se chegar ao aprendizado, tanto quanto a estratégia, ou os 

procedimentos que potencializam as técnicas de ensino escolhidas, parecem melhor se 

adequar ao sentido que se quer com os jogos e com a modalidade de oficina-teatro 

desta pesquisa. Porém, há de se ponderar que qualquer opção conceitual sobre o 

caminho escolhido para chegar à aprendizagem dos estudantes corre o risco de limitá-

la ao meio, nunca ao fim, restringindo o potencial libertário da dinâmica lúdica e das 

manifestações artísticas. No estudo do recriar-se dos sujeitos, os jogos e as oficinas-

teatro podem, sim, ser finalidades em si mesmas, se permeadas da ludicidade do vivo 

e do humano.  

Nesse contexto, a construção dos jogos (IN)DICA-SUS e Banfisa procurou 

transitar, o máximo possível, entre o meio e a própria finalidade de uma educação 

centrada na formação humana. Assim, os jogos desenvolvidos podem ser meramente 

meio para fixar conceitos sobre o SUS ou podem compor a própria finalidade do 

brincar como resgate da invenção humana. Para que os jogos sejam mais que técnicas, 

métodos ou estratégias de ensino, os objetivos da aprendizagem serão secundarizados 

em favor do recriar-se emancipatório de seres que constroem a utopia de mundos 

possíveis.  

Ao lado do desenvolvimento dos recursos materiais dos jogos, como o tabuleiro, 

as cartelas, os peões e as regras, investigou-se a melhor forma de posicioná-lo em sala 

de aula, procurando manter, tanto quanto possível, a espontaneidade inerente aos 

jogos como o elemento precioso do diálogo libertário pretendido com a educação. Há 

de referir que esse conhecimento se construiu na fase exploratória da investigação, 

não estava presente desde o início da ideia, como há de ser nos processos construtivos 

do conhecimento. Noutros termos, parece que a vivência de jogo e da arte, muito mais 

que a discussão teórica dessas formas de expressão humana, prevaleceu também no 

contexto dessa pesquisa.  

5.1.1 – A adaptação de jogos no contexto das práticas educativas    

O jogo (IN)DICA-SUS é uma adaptação do original ‘Perfil 4’, da indústria de 

brinquedos Grow, que aborda os conteúdos da gestão, da organização e do 

financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). A dinâmica do jogo consiste na leitura 

de ‘dicas’ para os participantes sobre os assuntos relacionados ao SUS, estimulando os 
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jogadores a arriscarem os conceitos, os lugares, os tempos e os atores sociais que 

integram a política pública de saúde no Brasil.  

Segue-se o resultado da adaptação de cada um dos jogos, com descrição das 

etapas e das respectivas mudanças realizadas, advindas dos testes, das observações 

participativas e das avaliações efetuadas em cada etapa. Para além do refinamento da 

técnica propriamente dita, concretizada no jogo de tabuleiro, as discussões apontaram 

para as possibilidades lúdicas no processo educativo, com vistas à autonomia de 

sujeitos, objetivo maior desse estudo.  

Veja-se no quadro 5 os resultados da concepção, dos componentes e dos 

objetivos contidos nas regras do Perfil 4 que foram adapatadas para o (IN)DICA-SUS. 

Quadro 5 - Conceito, componentes e objetivos das regras dos jogos Perfil 4 e 
(IN)DICA-SUS; Belo Horizonte-Brasília, 2011 

 

 

As mudanças iniciais realizadas no (IN)DICA-SUS, em relação ao Perfil 4, foram a 

denominação de ‘jogo pedagógico’, a classificação das dicas relacionadas ao SUS (SUS-

COISA, Atores-no-SUS, SUS-Lugar e SUS-Tempo), a mudança no número de dicas 

constante em cada cartela, a inclusão do objetivo pedagógico e da regra de auxílio aos 

colegas durante o jogo. Pretendeu-se conferir ao recurso lúdico em desenvolvimento a 

ambigüidade entre o jogo e a educação, motivo pelo qual se introduziu o viés 
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pedagógico na descrição e objetivo do (IN)DICA-SUS. No que se refere ao número de 

dicas em cartela, restritas a 10 ao invés de 20, objetivou deixar o jogo mais ágil e 

dinâmico, cujo tempo departida ficou em média de 1h30min, no máximo, inclusas o 

tempo de leitura  das regras. 

A inserção da regra ‘auxílio aos colegas durante o jogo’ se mostrou ineficiente 

durante os testes realizados, a não ser em contextos avaliativos. Ou seja, em geral, os 

participantes esquecem essa regra ou se lembram apenas em situações de ‘aperto’, 

como no excesso de tensão gerada no clima avaliativo, em especial em disciplinas do 

ensino formal. Registre-se aqui um achado importante acerca da elaboração de jogos, 

uma vez que a inclusão dessa dimensão da ajuda na regra, cuja intenção era relativizar 

a competitividade entre os jogadores, interfere no princípio do Àgon, ou da conquista, 

inerente aos jogos de tabuleiro (CALLOIS, 1990). Ademais, o componente de 

cooperação mútua é próprio do espírito de grupo que se estabelece em torno do 

tabuleiro, sendo desnecessário maior preocupação com a competitividade que, no 

caso dos jogos, está diretamente relacionada à espontaneidade e a descontração do 

ambiente lúdico.  

Embora não tenha sortido o efeito que se pretendeu, decidiu-se manter a 

recomendação de ‘auxílio aos colegas’ na regra do (IN)DICA-SUS, para futuros 

aprofundamentos sobre a ambivalencia da ajuda em contextos de competição 

mediados pelo jogo, tendo em vista a discussão da solidariedade como ‘efeito de 

poder’ (DEMO, 2002b). No quadro 6, resumem-se as descrições das categorias de 

cartelas contidas na adaptação do (IN)DICA-SUS. 

A redefinição dos tipos de cartelas, orientando-as para o cenário do SUS, é o 

objeto principal do (IN)DICA-SUS. A alteração realizada em relação ao jogo Perfil 4 

consistiu na substituição da categoria ‘coisa’ para SUS-coisa, de ‘pessoa’ para atores-

no-SUS, de lugar para SUS-lugar e ‘ano’ para SUS-Tempo. A classificação proposta visa 

facilitar o entendimento dos conceitos, das diretrizes, dos espaços de discussão, dos 

movimentos sociais e dos marcos históricos da política de saúde do Brasil. Nas 

discussões avaliativas realizadas durante os testes dos jogos, os participantes 

aprovaram a subdivisão que, em geral, não teve maior dificuldade de entendimento 

quanto ao sentido de cada uma das categorias. No quadro 7, descreve-se a forma de 

jogar do (IN)DICA-SUS, em relação ao Perfil 4.  
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Quadro 6 - Preparação contida nas regras dos jogos Perfil 4 e (IN)DICA-SUS, Belo 

Horizonte-Brasília, 2011 
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Quadro 7- Descrição da etapa ‘como jogar’, constante nas regras do Perfil 4 e (IN)DICA-
SUS. Belo Horizonte, Brasília, 2011 

 

 

 

A versão final das regras adaptadas do (IN)DICA-SUS segue a mesma dinâmica do 

jogo Perfil 4, mas essa alteração se deu no decorrer dos testes. Nas primeiras versões, 

o mediador ficava fixo, centrado na figura do professor, que também participava das 

partidas. Esse foi, sem dúvida, um dos maiores equívocos identificados durante o 

desenvolvimento do jogo, que despertou para a necessidade de mudança imediata, 

bem como maior aprofundamento sobre o assunto. Isso porque, nas partidas em que o 

professor participava como mediador, lendo as dicas para os estudantes, não havia 

jogo, mas aula. O clima era tenso, sem empolgação, burocrático, monótono, com 

pouca participação ativa dos estudantes.  

A experiência da presença do professor no jogo demonstrou com muita 

evidência o caráter restritivo da ‘disciplina’, próprio da sala de aula, sobre a 

espontaneidade do jogo, apontando para a necessidade de resgatá-la nas partidas 

subseqüentes, inclusive quando o (IN)DICA-SUS fora um recurso avaliativo. O que está 

em questão aqui é, sem dúvida, a preservação da essência lúdica que se deseja abstrair 
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para o contexto educativo, captando-lhe a inspiração criativa e graus crescentes de 

liberdade (BROUGÈRE, 1998). 

Outra característica oportuna no processo de adaptação de jogos de tabuleiro é 

que quanto mais se distancia das regras originais, inserindo elementos novos, maior é 

a possibilidade de erros, ou perdas da ludicidade constante no jogo original. Esse foi o 

maior aprendizado que se teve com o (IN)DICA-SUS, o que tornou a adaptação do 

Banfisa mais rápida, em vista da não repetição dos equívocos cometidos. Atente-se 

que as regras do (IN)DICA-SUS são mais detalhadas que a do Perfil 4, contém mais 

exemplos, uma forma de apresentação diferente e alguns itens que parecem cartilhas, 

explicitando o ‘passo-a-passo’.  

O acréscimo de detalhes às regras dos jogos, tanto do (IN)DICA-SUS quanto do 

Banfisa, realizara-se em virtude dos diferentes públicos em que os mesmos foram 

aplicados, com variadas formações, idades e conhecimento prévio dos jogos Perfil 4 e 

Banco Imobiliário, o que dificulta, sobremaneira,  entendimento das regras. Ainda no 

que se refere ao entendimento das regras, diga-se que na etapa de testes preliminares 

foi uma preocupação constante, uma vez que se pretendia um jogo auto-explicável, o 

mais possível.  

Com os testes realizados e diante das sucessivas mudanças, viu-se que ainda 

assim persistiam as dificuldades de entendimento das regras, de um ou outro 

participante. Nesse caso, como nas demais alterações realizadas, a experiência das 

partidas de jogos já existentes e consagrados no mercado sobressaiu-se; ou seja, o 

consenso estabelecido de que, no geral, algum jogador já conhece o jogo e ensina aos 

demais. Viu-se aqui a interferência do viés instrucionista, próprio do ensino, sobre o 

jogo, comprometendo-lhe a dinamicidade. Por outro lado, sabe-se que, no geral, os 

participantes reinventam e criam suas próprias regras durante a partida, o que é 

próprio do jogar, devendo ser estimulado. Diante dos achados obtidos com as partidas, 

viu-se que o entendimento das regras é menos importante que a criação de um 

ambiente lúdico propício ao mesmo, objetivo que foi se aprofundando durante a 

investigação. Nos quadros 8 e 9, vejam-se outras adaptações realizadas no (IN)DICA-

SUS, a partir do Perfil 4. 
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Quadro 8 - Descrição da etapa ‘pontuação’, constante nas regras do Perfil 4 e (IN)DICA-
SUS. Belo Horizonte, Brasília, 2011 

 

 

Com o retorno da função de mediador, no (IN)DICA-SUS, para os jogadores da 

partida, que se alternam entre si nessa função, resgatou-se o caráter lúdico das 

partidas do (IN)DICA-SUS. Daí por diante, o despojamento, os risos e o ambiente de 

descontração foram a tônica das partidas; era comum, por exemplo, que professores 

de salas vizinhas fossem recomendar silêncio aos jogadores. Compreendeu-se, mais 

uma vez, a preponderância do jogo sobre qualquer outra finalidade, que não seja ele 

mesmo, o que requer, o mais possível, um ambiente livre de restrições externas, de 

preferência, longe de outras salas em que esteja ocorrendo aula. Quando se joga, é 

impossível manter silêncio ou se preocupar com qualquer coisa, senão a própria 

partida; por isso jogamos, como parte de uma cultura lúdica pautada na alegria, na 

partilha, na celebração e no envolvimento (HUIZINGA, 2008).  Coibir o caráter do 

prazer e da descontração do jogo é descaracterizá-lo enquanto tal.  
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Quadro 9- Descrição das instruções, das observações e dos vencedores nas regras do 
Perfil 4 e do (IN)DICA-SUS. Belo Horizonte, Brasília, 2011 
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Atentos ao tempo de desenvolvimento do (IN)DICA-SUS, de forma a torná-lo 

mais ágil e a facilitar sua aplicação em sala de aula, tomaram-se as providências de 

diminuir a quantidade de dicas por cartelas e encurtar o percurso do tabuleiro. A regra 

avance ‘X’ casas foi igualmente retirada do (IN)DICA-SUS, na tentativa de voltar a 

atenção para o acerto e conquista das cartelas. Inseriu-se na regra do (IN)DICA-SUS a 

recomendação para o jogo rápido e para sua aplicação como estratégia avaliativa, a 

critério do professor.  

Na aplicação do jogo como recurso avaliativo, prevalecem as observações 

quanto à desnecessária presença do professor no jogo, que compromete-lhe a 

dinâmica lúdica. Embora a tensão diante do ‘medo’ da avaliação restrinja ainda mais a 

espontaneidade lúdica, um ponto positivo identificado nos estudos de observação e na 

aplicação dos questionários, descritos adiante, é que, quando os estudantes conhecem 

previamente o conteúdo o jogo e jogam entre si, aumenta o grau de descontração.  

Assim, os estudos realizados mostraram que o (IN)DICA-SUS pode ser uma 

estratégia de avaliação, desde que se garanta o mesmo clima de espontaneidade e de 

descontração da sua aplicação natural, enquanto jogo, pelo jogo. Além disso, o uso de 

um recurso livre dos olhares vigilantes do professor ganha em processo de ensino-

aprendizagem, em detrimento do poder regulatório inerente a avaliação disciplinar, 

comum no ambiente formal de ensino (DEMO, 1999). 

A construção das cartelas do (IN)DICA-SUS, dentro de cada uma das categorias 

elencadas, foi processual, como todo o jogo. De início, partiu-se do conteúdo da 

disciplina Administração em Saúde e Gestão do Sistema de saúde, desenvolvidas no 4º 

e 3º períodos do curso de enfermagem/EE/UFMG, para elencar as ‘coisas’, o ‘tempo’, 

os ‘lugares’ e os ‘atores’ que conformam a política de saúde do Brasil.  

Como o jogo surgira no curso de disciplinas que abordavam a gestão do SUS, a 

construção inicial das dicas foi realizada de forma colaborativa, entre os professores 

das disciplinas de administração em saúde e uma mestranda da EE/UFMG. 

Posteriormente, com as exigências cada vez mais crescentes de aperfeiçoamento, as 

revisões ficaram centradas nas mãos da pesquisadora e da mestranda, cujo objeto de 

dissertação fora recortado desse projeto.  

Com os testes dos jogos, as cartelas foram constantemente revisadas na forma e 

no conteúdo. Viu-se que para se construir uma boa dica, de forma a conduzir o jogador 
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ao acerto da cartela, torna-se necessário o diálogo permanente com o lúdico, em 

especial no que concerne ao despertar constante da curiosidade, da vontade de 

conquista e da motivação para o estudo. De modo geral, as sucessivas avaliações do 

jogo indicaram as seguintes característica para a construção das dicas de cartelas para 

o (IN)DICA-SUS: a- frases curtas e o mais completa possível de sentido; b- divisão das 

dicas, numa mesma cartela, nos graus fácil, médio e avançado; c- mesclar o conteúdo 

da matéria com outros temas que conduzam ao humor e à fantasia; d- utilizar fatos e 

acontecimentos do cotidiano para a formulação das dicas; e- priorizar o uso de 

associação para conduzir os jogadores ao acerto das cartelas.  

Acerca da construção do tabuleiro, pode-se dizer que corresponde ao ‘plano 

geral’ do jogo, uma vez que ali estão contidos todos os elementos que se pretende 

abordar. Ambos os tabuleiros, do (IN)DICA-SUS e do Banfisa, passaram por sucessivas 

mudanças, de conteúdo e gráficas, em busca de uma representação o mais auto-

aplicável e comunicável possível. Foram pelo menos 13 versões diferentes e muitas 

mudanças, realizadas em especial após as partidas testes5. 

Após os acertos e os erros aprendidos na construção do (IN)DICA-SUS, passou-se 

ao desenvolvimento do Banco Fim-Saúde (Banfisa). O jogo “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 consistiu numa adaptação do jogo “Banco Imobiliário”, da indústria de 

brinquedos Estrela, e do ‘banco.com.net’, da empresa ‘NIG_brinquedos’. 

O Banfisa tem como foco o desenvolvimento de um cenário lúdico propício ao 

aprendizado da gestão e do financiamento do SUS, contrapondo-se ao objetivo do 

lucro a finalidade do bem-comum, inerente às políticas sociais. O grande desafio 

colocado era, portanto, reproduzir o complexo contexto do mercado em saúde no 

Brasil para o território de um tabuleiro, inserindo uma perspectiva ética de bem-

comum sem, contudo, perder as características de diversão e de envolvimento, 

próprias do jogo.  

A dificuldade consistia em relativizar a ferocidade do mercado, direcionando-a 

para os desafios inerentes à construção de redes de serviços de saúde, num contexto 

                                                           
5
 As versões finais dos jogos (IN)DICA-SUS e Banfisa podem ser conferidas no Blog do projeto: 

www.recriarse.wordpress.com  
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em que o lucro se submete à cidadania do direito á saúde. Ocorre que a competição é 

inerente ao elemento agón, que confere dinamismo e vontade de conquista ao jogo, 

portanto buscava-se um meio termo que pudesse manter o dinamismo do jogo e o 

compromisso ético com a saúde, concomitantemente. A primeira tentativa de 

desenvolvimento Banfisa, adaptando-o com foco no Banco Imobiliário, mostrou-se 

‘frustrada’, porque a supressão da ‘competitividade’ reduziu a diversão do jogo, 

tornando-o muito chato.   

Foi necessário uma espera de quase um ano e o desenvolvimento pleno do 

(IN)DICA-SUS, em meio a testes e muitos aprendizados, para que o impasse do Banfisa 

pudesse ser superado. A resposta veio pela articulação de outro jogo, o 

banco.com.net, da fabricante Nig brinquedos, ao lado do Banco Imobiliário, como o 

outro vértice que faltava para a construção do Banco Fim-Saúde.  

A ideia central do Banfisa é a construção de redes de serviços de saúde desde a 

atenção primária até a alta complexidade do SUS. Essa concepção foi adaptada do jogo 

banco.com.net, cujo objetivo é a montagem de redes de programação no ambiente 

virtual. A montagem das redes no próprio tabuleiro foi outro ponto importante para o 

Banfisa, advindo do banco.com.net, bem mais simples que o processo de compra e 

venda de propriedades no Banco Imobiliário. No Banfisa, as redes de saúde aparecem 

e se comunicam na dinâmica visual do jogo, facilitando o aprendizado e o 

entendimento. Confira no quadro 10 a concepção e os objetivos dos três jogos. 
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Quadro 10 - Conceito, componentes e objetivos das regras dos jogos Banco 
Imobiliário, banco.com.net e Banfisa. Belo Horizonte-Brasília, 2011 

 

 

A construção de redes de atenção à saúde, como organizações poliárquicas de 

conjunto de serviços vinculados entre si por missão e objetivos comuns de oferecer 

atenção contínua, integral e de qualidade à população (MENDES, 2009), é uma 

discussão atual no campo da saúde. A opção de abordar no Banfisa a construção de 

redes de serviços de saúde, vinculando-a ao financiamento para a manutenção das 

mesmas, colabora com as discussões na área, facilitando o entendimento de um 

assunto complexo.  

Pode-se dizer que a definição do número adequado de componentes da rede de 

serviços de saúde Banfisa, formada por serviços, equipamentos e profissionais de 

saúde, foi um dos pontos importantes na concepção do jogo. Nesse caso, a discussão 

dos grupos consultas, com técnicos do Ministério da Saúde, pesquisadores e 

assessores técnicos de outras áreas de políticas públicas, foi fundamental para ampliar 

a abrangência do jogo, ao mesmo tempo em que se garantia sua especificidade. No 

quadro 11, visualizam-se as características adaptadas para a construção da ‘rede de 

serviços de saúde do Banfisa, exemplificadas na figura 1. 
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No intuito de valorizar a rede de atenção primária à saúde como porta de 

entrada no sistema de saúde, em consonância com a concepção de redes de atenção, 

às diretrizes da política de saúde e aos estudos da área (MENDES, 2009; BRASIL, 2006; 

CONILL, 2008; PAIM, 2008;), incluiu-se a obrigatoriedade do gestor/jogador iniciar a 

montagem da sua rede, no local pontilhado sobre o tabuleiro, somente após ter 

adquirido sua ‘Rede de atenção primária à saúde’. Isso não impede o jogador de 

adquirir e de investir o quanto queira em outros serviços (especialidades, pronto 

atendimento, UTI, profissionais de saúde, apoio diagnóstico), com a possibilidade de 

ganhar dinheiro e até de ficar rico. Porém, para ganhar o Banfisa, ele precisará 

completar sua rede de serviços de saúde, que passa pela organização da rede básica.  

Com a intenção, no Banfisa, de tornar ambíguos os interesses do público, 

representado pela montagem de redes para oferta de serviços à população, e o 

privado na saúde, em que se pode ampliar a margem de lucro com a venda dos itens 

de serviços adquiridos no jogo, abre-se a possibilidade de debate sobre a realidade dos 

serviços de saúde no SUS. Um dos temas que podem ser abordados a partir da 

montagem de rede de serviços no Banfisa é o mix público-privado no SUS, com a 

conseqüente dependência do Estado ao setor privado para a oferta de serviços de 

saúde no SUS (SANTOS e GERSCHMAN, 2004; GÖTTEMS E PIRES, 2009). 
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Quadro 11 – Tabuleiro e preparação das regras dos jogos Banco Imobiliário, 
banco.com.net e Banfisa. Belo Horizonte-Brasília, 2011 

 

 

 

Figura 1: Itens de serviços, equipamentos e profissionais para a montagem da 
rede de saúde Banfisa 
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As cartelas ‘Central de regulação’ e ‘Conselho de saúde’ têm o objetivo de 

explicitar o funcionamento dessas instâncias de decisão e de deliberação do SUS no 

Banfisa, ampliando-lhe o caráter lúdico. Da mesma forma, as casas especiais 

‘descredenciamento do SUS’, ‘fraude no SUS’ e ‘detenção’ conferiram mais 

dinamicidade e descontração ao jogo, objeto reclamado pelos integrantes dos grupos 

consultas que não eram da área da saúde. Com essas mudanças, é possível jogar o 

Banfisa com públicos ampliados, desde garotos a partir de 8 anos, até especialistas 

sobre o assunto, com a mesma indefinição quanto a quem será o vencedor, 

característica essencial dos jogos (CALLOIS, 1990).  

No que se refere aos vencedores e às outras observações constantes no Banfisa, 

segue o espírito de se ampliar a supremacia do interesse público sobre o privado, ou 

de como a saúde é um bem que não pode ficar sujeita às falhas do mercado, sob o 

risco de sucumbir à dimensão da vida e da cidadania, que lhe é própria (PIOLA E 

VIANA, 1996; CASTRO, 2002; CARVALHO, 2004). Assim, no jogo que trata da saúde 

como um bem coletivo em meio a disputas do mercado, não existe falência e o jogador 

pode até ficar rico, mais não ganhará a partida; como de fato ocorre na realidade do 

SUS, se bem reparado. Veja-se no quadro 12 outras especificações em cada um dos 

jogos que subsidiaram a criação do Banfisa, incluindo as casas especiais e a indicação 

de quem ganha o jogo.  

Por fim, cabe dizer que, uma vez acertada a dinâmica do jogo nas discussões com 

os grupos consultas e tendo-se o aprendizado da construção do (IN)DICA-SUS como 

suporte investigativo, os demais grupos de testes do Banfisa subsidiaram o seu 

aperfeiçoamento com muito mais fluidez. Ao contrário do (IN)DICA-SUS, o Banfisa é 

um jogo que não requer conhecimentos prévios para ser jogado ou até para se vencer, 

o que amplia-lhe o seu recurso lúdico. O jogo foi testado, de maneira não programada, 

com crianças de 8 a 10 anos, que rapidamente dominaram a dinâmica e garantiram a 

descontração requerida pelo jogo. 

Nas avaliações e observações realizadas durante as partidas, ficou clara que a 

dimensão lúdica encontrou amplo espaço para se manifestar no Banfisa, o que fora 

ratificada pelos depoimentos dos participantes, que não desgrudam do tabuleiro até 

que se finde o jogo, em geral após 1h15 a 1h30min.  
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O entendimento das regras do Banfisa, no entanto, continua um fator de 

dificuldade, em especial no que se refere ao uso das cores no tabuleiro. Ou seja, 

adotou-se a padronização de cores para demarcar os serviços próprios dos jogadores 

em relação aos serviços contratados, de outros jogadores, de outra cor, a exemplo do 

que acontece com a realidade do SUS. Porém, para a montagem das redes, a 

diferenciação de cores é indiferente, ou seja, o jogador poderá montar sua rede com 

item de qualquer cor que tenha adquirido ao andar no tabuleiro. No entanto, ocorre 

uma tendência, nos grupos de testes, a se fazer confusão em relação a isso, por mais 

que esteja explicitado e repetido três vezes nas regras do jogo. Do exposto, resta saber 

se essa é uma dificuldade do jogo ou se é a realidade do SUS contaminando 

‘excessivamente’ o jogo, com prejuízo para o último (CALLOIS, 1990). De todos os 

modos, fica a questão para futuros aprofundamentos.    

Quadro 12 - Conceito, componentes e objetivos das regras dos jogos Banco Imobiliário, 
banco.com.net e Banfisa. Belo Horizonte-Brasília, 2011 
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5.2- Variáveis para a avaliação da ludicidade de jogos em contextos de aprendizagem 

 

A ludicidade do (IN)DICA-SUS foi verificada mediante a aplicação de questionário 

semi-aberto, contendo duas questões fechadas, com o objetivo de verificar se o jogo 

desenvolvido, quando posicionado como estratégia de ensino-aprendizagem e de 

avaliação, mantém as características lúdicas essenciais, qual sejam, o grau de 

descontração e a fruição dos jogadores. Da mesma forma, essa etapa investigativa 

valeu para identificar variáveis que possam se correlacionar com a ludicidade dos jogos 

em contextos de aprendizagem, entendidas aqui como o grau de prazer e de 

descontração nas partidas (variáveis dependentes). Fora escolhido o (IN)DICA-SUS para 

os testes de avaliação, porque se pretendia averiguar igualmente seu posicionamento 

como estratégia avaliativa, comparativamente, sendo esse jogo mais adequado. 

Essa fase corresponde a uma dissertação de mestrado (Monroe, 2011) do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/EE/UFMG, subproduto dessa pesquisa, 

que investigou as características do jogo para a formação crítica e reflexiva dos 

profissionais da saúde. A referida dissertação explicita os resultados e as discussões 

das categorias extraídas no material empírico, mediante análise de conteúdo, de forma 

extensa. Em vista disso, aqui se apresentam os resultados da referida produção que 

ratificam as variáveis para a avaliação da ludicidade dos jogos, em contexto de 

aprendizagem. Assim, apresentar-se-á um extrato de dados da dissertação 

supracitada, mediante a devida releitura a partir do objeto delimitado dessa pesquisa.    

 

Perfil dos jogadores 

O perfil dos respondentes apresentou-se homogêneo, uma vez que os 

questionários foram aplicados numa mesma turma de graduação em enfermagem. 

Como é comum na área, a maioria dos graduandos era do sexo feminino (mulheres, 

89%;homens,11%), jovens entre 21 e 30 anos (66%) ou menores que isso (34%). 

Dentre eles, existiam 2 técnicos de enfermagem, 1 bióloga, 1 tecnólogo em radiografia 

e 1 autônomo. Os acadêmicos assinalaram como hábitos de estudo o individual (57%), 

as técnicas participativas e integrativas (34%) ou as discussões em grupo (16%). Quase 

toda a turma afirmou gostar de jogos de tabuleiro (87%), justificando a resposta pela 



 

www.recriarse.wordpress.com 

 

64 

 

descontração, pela interação, pela dinâmica estimulante ou pelas experiências na 

infância.  

Apesar de o jogo ser um fator de sedução para muitos dos respondentes, houve 

quem não gostasse desse tipo de atividade (14%), por acharem longos, chatos ou não 

terem afinidade com a dinâmica da proposta. Percebe-se na assertiva de afinidade por 

jogos de tabuleiro o que atesta a extensa literatura sobre o assunto, com destaque 

para o resgate da infância possibilitada pelo jogo (CALLOIS, 1990; HUIZINGA, 2008; 

BROUGÈRE, 1998; BENJAMIM, 2002). Esse fator é importante na proposição do jogo 

como estratégia de ensino-aprendizagem, com o viés reconstrutivo ora proposto, por 

mobilizar as forças criativas próprias de certa infância perdida em todos nós.   

 

Aprendizagem, emoções vividas, prazer e descontração durante as partidas 

A extração das categorias oriundas da análise de conteúdo dos questionários 

confirma a maioria das variáveis desenhadas para se avaliar a essência lúdica do 

(IN)DICA-SUS, como se verifica na tabela 1. 

 

Tabela 1- Comparação das categorias do componente formativo da aprendizagem 
durante o jogo, no ensino e na avaliação. Belo Horizonte-Brasilia, 2011 

 

 

Os resultados apontam um aumento da percepção da aprendizagem entre os 

sujeitos quando o jogo foi posicionado como recurso avaliativo (82%), em relação ao 

seu uso no ensino (59%). Ainda no contexto avaliativo, as afirmativas referentes à 

aprendizagem por associação aumentam (50%), se comparadas com sua experiência 

no ambiente de ensino. Outras categorias que ratificam as variáveis independentes da 

ludicidade dos jogos são a auto-avaliação e a interação/discussão em grupo, que pode 

ser reinterpretada como ‘participação ativa’. Porém, ficaram de fora das respostas dos 
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estudantes a contextualização teoria-prática e a reconstrução dos modos de entender 

o SUS, variáveis previamente desenhadas na fase de elaboração do questionário. Cabe 

aqui uma reavaliação quanto ao uso ou não dessas variáveis para a avaliação lúdica 

dos jogos, uma vez que são conceitos centrais para a dimensão formativa da 

aprendizagem. 

Quase todas as pessoas que participaram das partidas expressaram a vontade e 

o prazer na conquista como uma das emoções freqüentes (91%, ensino; 98%, 

avaliação), com um aumento crescente dessas sensações na situação avaliativa. O 

medo da avaliação apareceu mais freqüente nas respostas do cenário de ensino, 

curiosamente. Essa situação pode ser explicada pelo desconhecimento dos estudantes 

quanto ao (IN)DICA-SUS e a expectativa gerada pela forma diferente e nova de 

avaliação, até então. À medida que eles conheceram a dinâmica dos jogos, o medo se 

foi, ampliando-se inclusive a descontração, o que se traduziu no aumento de respostas 

correspondentes tanto aos componentes formativos da aprendizagem quanto das 

emoções vividas na partida (Tabela 1 e 2). 

Tabela 2- Comparação das categorias de emoções e das atitudes durante a partida, no 
ensino e na avaliação permeada pelo jogo. Belo Horizonte-Brasilia, 2011 

 
Fonte: (Monroe, 2011) 

 

Há de se fazer um destaque para o cumprimento da ‘ajuda aos colegas no jogo’ 

durante a partida ter sido maior no cenário de avaliação, se comparado ao do ensino. 

Parece que aqui vale um pouco do que diz a ‘teoria dos jogos’, do Nobel Jonh Nash, 

que propôs um modelo matemático que estuda a escolha de decisão ótima sob 

condição de conflito (MONK, 2000). Em que pese a limitação de estudos matemáticos 
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frente ao universo incerto da subjetividade e da própria contemporaneidade (COLLAIS, 

1990; HARVEY, 1989), é fato que quando a turma se viu numa situação de ‘maior 

aperto’, com ‘medo da prova’(DEMO, 1999), resolveu se ajudar mais, ou se lembrou 

que o poderia, ratificando o que diz os teóricos dessa linha.  

De todos os modos, o que fica de positivo da aplicação do (IN)DICA-SUS em 

cenário de avaliação é o abrandamento da postura de punição que lhe é característico. 

Com os jogos, viu-se que a avaliação em sala de aula caminhou para seu sentido mais 

pleno, o do aprendizado, embora a ludicidade da atividade proposta tenha ficado mais 

vulnerável. Esse fato pode ser percebido, por exemplo, na alternância maior de 

sentimentos entre o ‘prazer’ e a tensão durante o jogo, no cenário de avaliação (82%), 

em relação ao de ensino (73%), como se verifica na tabela 2.  

A ambivalência nas emoções é uma característica inata dos jogos, como se 

observa nas correlações realizadas entre as duas questões fechadas do questionário, 

referente ao grau de prazer e descontração no jogo (tabelas 3 e 4). Embora tenha se 

verificado a vulnerabilidade das emoções no contexto avaliativo, declaradas nas 

questões abertas, vê-se nas correlações realizadas entre as duas questões fechadas,  

que a inconstância emotiva tendeu a ficar maior no cenário de ensino (tabelas 3 e 4).  

Outro dado interessante é que, na segunda rodada dos jogos (avaliação), o grau 

de prazer e de descontração aumentou significativamente (p=0,555; 0,000); e a 

ambivalência de sentimentos opostos (prazer e tédio) ficou menor (p=0,495;0,001) em 

relação a primeira jogada (ensino). Ou seja, se considerarmos os dois cruzamentos, vê-

se que a sensação de prazer e de descontração durante as partidas foi maior e mais 

significativa quando o (IN)DICA-SUS foi ambientado na avaliação. Esses resultados 

revelam a necessidade de maior aprofundamento e de novos estudos que possam 

generalizar os resultados. No estudo do caso em questão, com todo o contexto e a 

situação especial em que o jogo fora ambientado, o fato de os alunos terem estudado 

mais a matéria no segundo momento, depois já haver tido contato com (IN)DICA-SUS, 

pode ter influenciado no prazer de acertar mais as cartelas, gerando maior satisfação 

na segunda partida; tal fato fora igualmente constatado nos depoimentos. Na tabela 5, 

vêem-se todas as respostas em relação ao grau de prazer e descontração no jogo.  
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Tabela 3 – Correlação entre as variáveis dependentes, o grau de descontração e de 
prazer no jogo, em cenário de ensino. Belo Horizonte-Brasília, 2011 

 
 

Tabela 4 – Correlação entre as variáveis dependentes, o grau de descontração e de 
prazer no jogo, em cenário de avaliação. Belo Horizonte-Brasília, 2011 
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Tabela 5 – Grau de prazer e de descontração dos jogadores durante as partidas de (IN)DICA-
SUS, em cenário de avaliação e de ensino.Belo Horizonte-Brasília, 2011 

 

 

 

Os estudantes avaliaram os aspectos táticos do (IN)DICA-SUS, ou seja, o 

entendimento das regras, a reinvenção do jogo, o conteúdo das cartelas e se a 

dinâmica lúdica favoreceu o aprendizado. Os resultados ratificam o que fora 

constatado nos testes com grupos específicos para desenvolvimento do jogo, 

demonstrando a adequação do recurso lúdico. As regras foram fáceis de entender para 

grande parte das pessoas (91%), tanto quanto o aprendizado despertado pelo 

ambiente lúdico (98%) que possibilitou a reinvenção das regras durante a partida 

(64%), como há de ser nos jogos. As cartelas tiveram boa aceitação quanto à qualidade 

das dicas (91%), fator importante para o (IN)DICA-SUS, que se baseia 

fundamentalmente no acerto dos conteúdos manifesto nas cartelas.  
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O estudo de caso confirmou boa parte das variáveis previamente definidas para 

avaliar a ludicidade de jogos em contextos educativos, objetivo maior dessa etapa 

investigativa (Quadro 13).  

Quadro 13 – Comparação entre as variáveis pré-definidas para aferir a ludicidade de 
jogos em contextos educativos e as categorias extraídas na análise de conteúdo, no 

estudo de caso qualitativo. Belo Horizonte-Brasília, 2011 

 

 

O grande achado que veio da análise de conteúdo das respostas foi, sem dúvida, 

a categoria ‘ambigüidade nos sentimentos de prazer e tensão no jogo’, que não fora 

prevista inicialmente como variável. O estudo da alternância de emoções vividas 

durante o jogo é, sem dúvida, importantíssimo para a ludicidade buscada em cenários 
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disciplinados, como o da educação. Outro resultado surpreendente foi a não extração 

das categorias conhecimentos prévios, contextualização teoria-prática e reconstrução 

dos modos de entender, talvez por pertencerem mais ao caráter cognitivo da 

educação que a inventividade, inerente aos jogos, merecendo maior aprofundamento 

sobre sua inclusão ou não dentre as variáveis que podem aferir ludicidade de jogos.  

 

5.3- O Mito de Sísifo vai à UBS: oficina-teatro para a reinvenção de profissionais de 

saúde no contexto do trabalho em saúde 

 

Uma característica na concepção das oficinas-teatro ‘o mito de Sísifo vai à UBS’, 

parte das atividades de extensão do projeto ProAcesSUS/EE/UFMG, foi o diálogo do 

conhecimento científico com a mitologia grega e com a arte para a discussão de 

resultados de pesquisas no cotidiano dos serviços de saúde.  Sísifo, na mitologia, era 

um ‘danado’, homem mortal que desobedece aos deuses. Sísifo6 fora condenado por 

Zeus, por tê-lo desafiado em troca de uma fonte de água para Corinto, sua cidade, a 

rolar uma grande pedra até o topo da montanha e, sempre que a pedra atingia o 

cume, rolava morro abaixo, tendo Sísifo que recomeçar o trabalho infinitamente.  

A expressão ‘trabalho de Sísifo’, popularizada para toda atividade considerada 

inútil ou sem sentido, foi tomada como metáfora para as discussões sobre o trabalho 

em saúde na UBS. Buscava-se, à época, uma forma de ampliar as reflexões dos 

profissionais de saúde acerca do processo de trabalho nas UBS, sem que fosse 

necessário ‘apontar’ o dedo para os problemas identificados. Pensou-se em agregar as 

pessoas em objetivos comuns de mudanças, ao invés de disseminar resistências 

mediante a explicitação de cenários pouco animadores, ora identificados nas 

investigações realizadas (PIRES e GOTTEMS, 2010; FIGUEIREDO, 2010).  

A resposta veio pelo viés da arte, no que surgiu a partir dela, ou seja - na aposta 

do potencial humano de transcender limites, no resgate do poder dos sujeitos e no uso 

de metodologias pedagógicas pautadas em processos criativos - necessários à 

reinvenção de cotidianos. Tomando-se a arte como princípio norteador, identificou-se 

o ‘mito de Sísifo’ como uma boa metáfora para o sentido do trabalho para si e para a 

vida humana, propício para o despertar reflexivo que se pretendia. Encontrou-se no 

                                                           
6
 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Mito_de_S%C3%ADsifo , acesso em 16 de julho 2011, 18h19min. 
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ensaio filosófico de Camus, sobre Sísifo, um respaldo teórico importante para as 

reflexões, em especial no aprofundamento da noção de absurdo (CAMUS, 2005). 

Absurdo, para o autor, consiste no acesso a uma consciência humana de suas 

verdades, a um conhecimento transcendente, existencial, que envolve a 

autopercepção, a cognição, os sentidos e a abstração despertada pelo divórcio entre o 

que se faz e as conseqüências profundas dessa ação para a vida.  

Em busca de uma metáfora em que pudesse ambientar as reflexões sobre o 

trabalho realizado na Unidade Básica de Saúde, objeto das pesquisas avaliativas 

realizadas, encontrou-se no teatro grego – em seus primórdios, dionisíaco, 

ambientado na tragédia – uma forma de expressão mediadora de emoções para a 

recriação dos sujeitos (LESKY, 1996). O Teatro de Dionísio surge como uma forma de 

representação da tragédia grega, tida como componente importante para a formação 

humana, por despertar, pelo encantamento da arte, as contribuições do sofrimento 

para a sabedoria, para uma compreensão mais madura sobre o sentido da vida.  

A tragédia, expressão principal do Teatro de Dionísio, caracteriza-se pela 

ambigüidade de uma dor representada, portanto ‘fingida’ pelo ator, em geral 

relacionada às grandes paixões e aos temores humanos (SENNET, 2001)7. A origem da 

tragédia grega relaciona-se aos rituais dionisíacos, em Atenas, de caráter religioso, 

realizados em homenagens a esse deus do vinho, da alegria e da natureza, 

consideradas importantes também para o surgimento da democracia (BRANDÃO, 

1992). O teatro nasce, portanto, na ágora grega, como necessidade do poder da voz 

ser ouvida na multidão - também para homogeneizar os discursos, atrelados à política. 

Com o tempo, inverte-se a soberania da política e da religião para que a arte tome a 

cena dramática dos teatros, palco para as manifestações do humano, por excelência.   

O elemento dionisíaco - ou a inquietude, a irreverência, a ambigüidade, a 

incerteza – em tensão com o seu oposto, o apolíneo – ou seja, a disciplina, o belo, a 

classificação, a certeza e a regra – fomenta o poder das manifestações artísticas que, 

sem interferência humana, ‘desabrocham na própria natureza’ (NIETZSCHE, 2007). A 

partir das ideias nietzscheanas e do existencialismo camusiano (CAMUS, 2005; CAMUS; 

2008), ao lado do mito grego como matáfora para o trabalho em saúde, vem a 

inspiração filosófica que faltava para as discussões que se pretendiam realizar com os 

                                                           
7
 SENNET, R. Carne e Pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
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profissionais de saúde. Assim, pensou-se numa suposta ida de Sísifo à Unidade Básica 

de Saúde (UBS), na tentativa de transpor as pedras para construir sonhos possíveis no 

imaginário e nas ações dos sujeitos, profissionais de saúde e gerentes daqueles 

serviços de saúde.   

Em termos de estrutura metódica, os rituais dionisíacos no teatro grego 

caracterizavam-se por três tragédias e uma sátira, compondo uma tetralogia; além 

disso, os atores utilizavam máscaras e os espetáculos eram repletos de cantos e 

danças.  A tragédia grega, no teatro de dionísio, divide-se em prólogo (apresentação), 

episódio (dramas) e êxodo (conclusão), intercalada pelo coro de vozes (pároco e 

estásimos), que se alternam aos episódios, que podem ser vários (BRANDÃO, 1992). 

 Em sintonia com o clima grego, organizou-se a ida de Sísifo à UBS, objeto de 

discussão das oficinas-teatro, numa ‘tetralogia’ adaptada, composta de três oficinas e 

um seminário final. Utilizaram-se os espaços cênicos, as concepções e os diversos 

formatos do teatro grego, desde sua origem, como livre inspiração para os recursos 

pedagógicos e estilísticos utilizados nas reflexões sobre o processo de trabalho em 

saúde, com pouca preocupação em seguir rigidamente as características dramatúrgicas 

da ‘Tragédia’.  Com isso, adotou-se a primazia da reconstrução do mito - nas diversas 

formas e sentidos de abordá-lo - sobre a permanência da ‘dor’, traço do gênero 

trágico, uma vez que se buscaram os ‘sonhos possíveis’ para o trabalho em saúde nos 

serviços de saúde. Os dramas humanos, vividos cotidianamente nos serviços de saúde, 

foram tomados como crise necessária aos processos criativos de mudanças, pelo viés 

da arte, em busca da transcendência de sentidos e de contextos (CAMUS, 2005; 

CAMUS, 2008).  

A exemplo da formação do teatro grego clássico, a estrutura metodológica para 

a tetralogia das ‘oficinas-teatro’ do ProAcesSUS (Figura 2) inicia-se com a soberania da 

arte sobre a política, por meio da realização das artes cênicas intercaladas com as 

discussões temáticas sobre o trabalho na UBS. Na segunda oficina, deu-se maior 

espaço à àgora, espaço de discussão democrático grego, momento em que se 

estudaram os conteúdos das investigações científicas realizadas na UBS e as atividades 

dispersivas realizadas após a primeira oficina.  

A terceira oficina oportunizou o processo criativo dos sujeitos, após as 

abstrações realizadas em diálogo com a arte, em que os profissionais de saúde - ora a 
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plateia, ora o coro de vozes - assumiram o protagonismo da cena, reconstruindo os 

sonhos possíveis para o trabalho em saúde na UBS. O seminário final, que se 

pretendeu mais reflexivo do que satírico, embora igualmente crítico, foi um momento 

de divulgação e de avaliação da experiência, em que se contou com a presença de 

outros atores do SUS, integrando-os no sentido de mudança do possível construído 

pelos profissionais-artistas. Assim, a técnica de ‘oficina-teatro’, experimentada nesse 

evento, significa a fusão entre a concepção pedagógica de oficina (Veiga et all, 

2006;Dos Santos et all, 2007), como local de produção, com as dimensões estéticas, 

éticas e formativas do teatro, com foco na tragédia (Szondi, 2004; Brandão, 1992) 
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Para o tamanho do desafio que se pretendia transpor, qual seja, o de propor 

uma abordagem estético-pedagógica capaz de despertar nos profissionais de saúde os 

sentidos poéticos, fomentadores de processos criativos para as mudanças, era preciso 

investir no poder de sedução da arte, desde o início.  

Na primeira oficina, ‘Sísifo em sete passos e um cume’, viu-se na concepção e na 

adaptação do teatro Dionísio uma possibilidade para a caminhada de Sísifo rumo ao 

topo da montanha. O objetivo foi sugerir uma caminhada de reflexões, de emoções e 
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de encontros de entre plateia e palco, junto com o mito grego, cujo cimo era marcado 

pela imprecisão disciplinar, regra da arte por excelência. Igual cuidado se teve com o 

cenário, com o figurino, com a apresentação da equipe, com a escolha das músicas, 

com os atos dramáticos e com os espaços discursivos reinventados, ampliando o 

escopo da emoção - força motriz necessária à transcendência para o possível.  

Nesses termos, a primeira oficina, ‘O mito de Sísifo por ele mesmo e o trabalho 

em saúde’, possui sete passos e um cume, simulando a subida de Sísifo ao topo da 

montanha. À guisa do teatro Dionísio, a oficina-teatro ProAcesSUS possui o prólogo – 

narrativa preliminar ou entrada do coro; o párogo – ode do coro, que entra cantando 

ou dançando; os estásimos – cantos e danças do coro que separam os episódios; e os 

episódios – cenas no palco, arte dramática; todos adaptados aos processos formativos 

propostos. A seguir, descrevem-se cada um dos sete passos de Sísifo rumo ao cume, 

abordados na primeira oficina, que inaugurou a tetralogia ora proposta. 

O primeiro passo – Prólogo: O mito de Sísifo em nós, rumo ao cume - convida os 

participantes ao palco dos processos discursivos, ao mesmo tempo em que apresenta 

o mito de Sísifo, pela voz da plateia. A técnica consiste na leitura breve do mito, 

constante no primeiro fascículo distribuído8, e no registro de uma palavra-síntese num 

cartão amarelo ouro, que expresse as emoções provocadas pela leitura da história de 

Sísifo, nos participantes. Logo após, no cenário de fundo preto montado para os atos 

cênicos, cada participante afixara o cartão com sua primeira impressão sobre o mito, 

cujas palavras formaram a ‘montanha’ sobre a qual Sísifo rolaria a pedra, parte da 

cena.  

A estratégia de se expor em cena no ‘párogo’ da oficina-teatro, oportunizou a 

apresentação dos participantes, agora atores, que se levantavam, dirigiam-se até o 

palco, identificavam-se, explicavam o sentido da palavra escolhida e ajudavam a 

compor a montanha do cenário para Sísifo. De igual modo, também singularizava um 

primeiro encontro da plateia com o mito e com a técnica da oficina-teatro. Ainda, 

simbolizava os primeiros passos de ‘Sísifo rumo ao cume’, em meio às emoções 

despertadas pelo mito, na plateia, ora palco.  

                                                           
8
 Todo o material produzido para o Ciclo de Oficina ‘O Mito de Sísifo vai à Unidade Básica de Saúde’, fascículos das 

apresentações, vídeos e fotos, está disponibilizado no Blog do ProAcesSUS: http://proacessusufmg.blogspot.com e 

do recriar-se, www.recriarse.wordpress.com ,acesso em 16 de julho, 2011. 
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O segundo passo - Párogo: dever de sonhar e sonho impossível -, 

correspondente à entrada do coro e da orquestra no teatro dionisíaco fora adaptado 

pela entrada de uma cantora representando uma deusa grega, que se deslocava por 

trás da plateia em direção ao palco, recitando o poema “Dever de sonhar”, de 

Fernando Pessoa, seguido da música “Sonho Impossível”, de Chico Buarque. A escolha 

da poesia e da música, em toda a oficina-teatro, fora cuidadosamente pensada, após 

pesquisa que considerou a influência do existencialismo nas artes em geral. Optou-se 

pelo uso de vários trechos da obra ‘Livro do desassossego’ (PESSOA, 2006), 

interpretado por Maria Bethânia, no CD ‘Imitação da vida’. A escolha justifica-se pela 

expressiva influência do pensamento camusiano, em especial do ensaio ‘Mito de 

Sísifo’, na obra de Fernando Pessoa, o que facilitou o despertar de outros sentidos 

emotivos pretendidos com a oficina-teatro 

O terceiro passo - episódio I: Sísifo por ele mesmo -, é o principal ato dramático 

da primeira oficina-teatro, representado por um monólogo em que Sísifo conta a sua 

história. O texto foi adaptado do mito, por um aluno de iniciação científica que 

também representou a cena, articulando-o, sempre que possível, com o cotidiano do 

trabalho em saúde e as expressões da arte local. Num determinado momento do 

texto, por exemplo, tentava-se aproximar as ‘danações’ de Sísifo, sempre 

intencionadas em ampliar o bem-estar dos cidadãos de Corinto, ao trabalho dos 

profissionais de saúde. Em certo trecho do monólogo, Sísifo aprisiona Tânatos, rei da 

morte, com uma coleira e suspende temporariamente a morte na sua cidade. 

Compara-se esse fato ao trabalho dos profissionais de saúde, qual seja, o de evitar a 

morte dos usuários, tratando-lhes as enfermidades. Veja-se o trecho abaixo, extraído 

do monólogo:  

Imaginem só,  tempos sem mortes na minha querida Corinto!?? Quem não 
gostaria de vivê-los e tê-los bem de perto? Tu ou você fariam diferente? Por 
acaso não é isso que fazem diariamente em vossos trabalhos, evitam as 
mortes dos que vos procuram, aflitos e enfermos? Não sois vós que 
pregastes o ‘acolhimento’ e a promoção da saúde, que nada mais é que 
‘vida’?  (PIRES et al, 2010, p. 4) 

 
Em outro ponto do monólogo, compara-se o castigo de Sísifo, por ter desafiado 

aos deuses, com o episódio em que Carlos Drummund de Andrade, poeta mineiro, 

ganha a zanga dos gramaticistas ortodoxos da época, ao reinventar a forma de fazer 

poesia, com a frase ‘no meio do caminho’. Na época, criticava-se o poeta, em especial, 
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pelo uso repetido das palavras e a expressão ‘tinha uma pedra no meio do caminho’, 

ao invés de ‘havia uma pedra no meio do caminho’.  

Veja-se como ficou a comparação com Drummond, no monologo de Sisifo: 

Uai !!! mas esperem aí... Não fora igualmente outro humano, de nome 
Drummond, em tempos depois e em montes distantes, nas gerais, que 
denunciara ‘uma pedra no meio do caminho’ e que ‘no caminho tinha uma 
pedra’, provocando a ira de ‘gramaticistas letrados’ da época, outros 
deuses, esses bem mais ilusórios, com egos inflados, inaugurando o 
novíssimo movimento literário modernista?  Há de haver sempre pedras, 
‘deuses’ e caminhos erráticos para o novo, que por si contraria as tradições, 
os ritos e as regras? (PIRES et al, 2010, p. 4) 

 

O quarto passo - Estásimo I: trabalho, absurdidade e humanidade -, que 

representa os coros e danças entre os episódios dramáticos, marcando as pausas entre 

as ações, na oficina-teatro foi marcado pelas discussões entre o trabalho, a 

absurdidade e a humanidade, com os participantes. As questões que nortearam as 

reflexões foram: Como cada um de nós ‘carrega’ as pedras no trabalho? Que 

sentimentos isso nos desperta? Como percebo a diferença entre o absurdo e a 

absurdidade, no trabalho que realizo? .   

Para Camus (2005), há diferença entre o ‘sentimento’ e a ‘noção’ de absurdo, 

embora ambos estejam interligados na comparação entre um ‘estado’ de fato (coisas 

que observamos concretamente no cotidiano e que nos incomoda) e uma certa 

realidade (um sentimento profundo que nos implica na contradição observada, como 

atores, ‘Sísifo’), para além do que está posto. Nesses termos, o absurdo não estaria 

‘nem no homem, nem no mundo, mas em sua presença comum’ (CAMUS, 2005). Ela 

nasce da sua confrontação, do ‘conhecimento de si’ e da potência que isso provoca 

nos sentidos humanos.  

A absurdidade está incontestavelmente ligada e exprime a própria existência 

humana, acompanhando-a até a morte, tal qual Sísifo e sua pedra, residindo aí a 

metáfora com o mito, analisada pelo ensaísta. Para o filósofo, uma vez ciente da noção 

do absurdo, os seres humanos teriam duas saídas, o suicídio ou a esperança; 

decidindo-se pela segunda opção, é certo que a angústia e crise pela inutilidade das 

nossas ações, tal qual Sísifo, será um fardo e uma libertação que todos carregam, vida 

afora.  

No quinto passo - Episódio 2: a voz do canto e o dono da vez -, o ato dramático é 

anunciado em forma de música, novamente, só que dessa vez o canto vinha da plateia, 
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representando o todo que somos ou o encontro do artista com o público, tão 

necessário ao drama teatral. De forma ensaiada, quando se via que os debates já se 

encaminhavam para o final, apagavam-se as luzes e voltava-se ao espetáculo, dessa 

vez ao som de dois poemas musicados, ‘Para ser grande’ e ‘segue teu destino’, ambos 

de Fernando Pessoa (PESSOA, 2006), na voz da cantora. A música fala novamente de 

Sísifo, metaforicamente, agora em versos, remetendo o público às abstrações sobre o 

sentido do humano e do que fazemos da vida.  

Ainda no quinto passo, a pedra de Sísifo volta ao palco, dessa vez menor, 

carregada pelo discente e bolsista de iniciação científica que fizera Sísifo, e que 

também participara das pesquisas realizadas nas UBS. A pedra, formada pelos registros 

extraídos do diário de campo dos bolsistas durante a coleta de dados da dissertação de 

mestrado ‘Tecnologias para a assistência domiciliar na atenção básica’ (FURTADO, 

2010), era envolta por relatos dos discentes acerca das emoções despertadas durante 

as visitas domiciliares realizadas, em especial sobre as frustrações, sensações de 

impotências ou insuficiências da formação profissional diante da realidade que se 

adentrara. Dessa vez, assim como com Sísifo, a pedra rolou pelas mãos dos 

participantes, que retiravam-lhe as folhas de papel, uma a uma, lendo em voz alta os 

depoimentos que adensavam o pesado fardo que todos carregam no trabalho em 

saúde, profissionais, discentes, docentes e pesquisadores. Nesse momento, estávamos 

todos juntos - universidade, serviços de saúde e usuários – na intenção de buscar os 

‘sonhos possíveis’ para o trabalho em saúde, ou de realizarmo-nos juntos na épica 

aventura das realizações humanas.  

Ao final do último papel ‘descascado’, a pedra se transformava num grande 

‘bombom’, com a seguinte escrita: ‘sonhos possíveis, abra-me após o intervalo’. 

Encerra-se o primeiro ato da peça, após a exibição do vídeo de Maria Bethânia 

recitando o poema ‘Menino Jesus’, de Fernando Pessoa. Depois do intervalo, realiza-se 

o sexto passo - Estásimo 2- a miséria de pé e acamada, intervalo doloroso. Abre-se o 

enorme ‘bombom’, dantes pedra, em que constam chocolates ‘sonhos de valsa’, neles 

afixado um comando para a discussão dos instrumentos para o gerenciamento da 

assistência domiciliar (questionários de abordagem ao usuário, para médico, 

enfermeiro, técnico de enfermagem; fluxograma para a programação da assistência; 
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modelo preditivo para classificação do tipo de AD), resultados de uma das pesquisas 

realizadas (FIGUEIREDO, 2010).  

No sétimo passo - êxodo: do absurdo vivido ao possível percebido: em busca do 

poder dos sujeitos -, Sísifo e sua pedra voltam ao palco, mas dessa vez ele nada diz, 

senta-se pensativo, chegara ao cume. Faz-se a exibição de um mini-vídeo, em que se 

alternam fotos dos usuários dos serviços de saúde ao som do poema musicado 

‘Passagem das horas’, de Álvaro de Campos, e da música ‘Invocação’, letra de Chico 

César, na voz de Maria Bethânia. Com a entrada da música, mudam-se as fotos, dessa 

vez com os registros das atividades de promoção da saúde realizadas nas UBS, 

exemplificando os pequenos sonhos que já acontecem na realidade.  

Ao final do vídeo, solta-se a música ‘Alegria’, de Arnaldo Antunes, interpretada 

por Bethânia. Nesse momento, inesperadamente, Sísifo espalha sua enorme pedra 

sobre a plateia, donde saltam balões amarelos, espalhando luz e energia para os 

eternos recomeços que se fazem na vida, no recriar-se. Dentro de cada um dos balões, 

distribuídos aos participantes, havia um botton com a inscrição ‘de pedras a sonhos 

possíveis’, com a figura de Sísifo ao centro. Fez-se um convite para que os profissionais 

usassem o botton na UBS, como um símbolo, para que todos se lembrassem dos 

momentos vividos na oficina-teatro.  

O cume, então, deu-se pela orientação para as atividades dispersivas, a serem 

realizadas na UBS, durante a semana. Propôs-se que cada grupo ou equipe 

identificasse uma ‘situação-sisífica’; ou seja, uma experiência sentida pelo profissional 

de saúde que tenha lhe trazido reflexões profundas, ou lhe arrebatado mais do que o 

comum, implicando-o de corpo e alma na questão que se viu envolvido.  Essa situação 

seria apresentada na próxima oficina, com o uso de manifestações artísticas. Desse 

ponto em diante da tetralogia, os profissionais assumiriam cada vez mais o 

protagonismo da cena, reinventando-se a si mesmo pela arte e pelo humano possível. 

Na segunda oficina-teatro, ‘o absurdo vivido e o possível percebido’, tanto quanto 

da terceira, ‘o cume e o retorno de Sísifo: pelas trilhas do humano possível’, o cenário 

muda para uma Àgora discursiva, em que os profissionais de saúde são os atores 

principais, convidados a debaterem as atividades dispersivas propostas. As cadeiras 

agora estão dispostas em subgrupos, com uma mesa de café, licor, leite queimado e 

biscoitos, decoradas com rosas e velas, ao centro. Em cada subgrupo, colocou-se uma 
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mesinha de centro, enfeitadas com velas e ramos de arruda, em que se dispunha o 

jornal ‘AGORA’(oficina II)9, produzido especialmente para a oficina, que contém o 

cotidiano dos serviços, sob o ponto de vista do usuário, para ilustrar o resultado de 

uma das pesquisas realizadas, uma avaliação da oferta, utilização e acessibilidade dos 

serviços de saúde (PIRES et al, 2010). Nos dois lados da sala, constavam dois painéis de 

fotos da primeira oficina, em que os profissionais podiam entrar no clima iniciado no 

primeiro encontro.  

Inspirou-se, mais uma vez, na evolução da democracia grega, no surgimento 

imbricado com o teatro dionísio (SENNET, 2001), para propor aos profissionais de 

saúde um ambiente livre, agradável e propício aos debates. Na segunda oficina, os 

participantes discutiram os ‘absurdos’ identificados na semana de trabalho, em diálogo 

com a arte, e, na terceira, as possíveis saídas para as situações identificadas. A 

dinâmica da Àgora, na oficina-teatro ‘Mito de Sísifo vai à UBS’, consiste numa primeira 

hora livre, em que os grupos ficam à vontade para trocar entre si e construírem as 

apresentações a partir do que cada um trouxera de reflexão e de material artístico. Em 

seguida, sucediam-se as apresentações artísticas e os debates, em geral muito 

emocionados. 

Os resultados despertados pela primeira oficina, nos profissionais participantes, 

refletiram-se no empenho, na criatividade e na intensidade das apresentações. 

Predominou a vontade de realização, o sentido de partilha que é inerente a arte, em 

cada encontro realizado.  

As apresentações preparadas pelos profissionais para discutir o trabalho em 

saúde, à luz dos conceitos de absurdidade e da metáfora do mito de Sísifo, foram 

marcadas pela emoção, pela densidade reflexiva, pela criatividade e pelo potencial 

para reinvenção, expresso nos gestos e nas falas da experiência. O diálogo com a arte 

foi diverso, desde poemas e textos autorais, filmagens, vídeos, exposições de pintura 

intercalada pelos ‘absurdos’ da realidade social com que se deparavam diariamente, 

canto, com músicas adaptadas ou construídas pelos profissionais, até uma ‘colcha de 

retalhos’, feita especialmente para o evento. Eles, os participantes e foco das 

abstrações estéticas colocadas sob as luzes do palco, viraram atores, roteiristas, 

                                                           
9
 Todo o material produzido para o Ciclo de Oficina “’O Mito de Sísifo vai à Unidade Básica de Saúde’, inclusive o 

jornal AGORA, está disponibilizado no Blog do ProAcesSUS: http://proacessusufmg.blogspot.com, acesso em 16 de 

julho, 2011 e do Recriar-se, www.recriarse.wordpress.com ,acesso em 16 de julho, 2011. 



 

www.recriarse.wordpress.com 

 

81 

 

cantores, ensaístas, fotógrafos, músicos, poetas, ou simplesmente seres humanos, 

para expressarem o ‘trabalho de Sísifo’ realizado diariamente, pelas tramas do criador 

que habita em cada um.  

Por meio ou vivendo arte, os profissionais viram as saídas, reinventaram 

encontros com o usuário, mas também com a equipe, necessários para revigorar o 

trabalho e a própria vida. Nos depoimentos, o mais freqüente era dizer do quanto se 

surpreenderam com as oficinas, ‘como se estivessem num teatro’; do quão felizes 

ficavam por estar ali; do cuidado que sentiram receber no preparo das oficinas; da 

acolhida recebida; da atenção aos detalhes do cenário, com flores e velas para deixar o 

ambiente agradável; da potência que cada um resgatou dentro de si para continuar, 

como se a própria esperança se transformasse, novamente, na ‘pedra diária’.  

O sentido filosófico, expresso na noção de ‘absurdidade’, e a força da mitologia, 

como arquétipo do humano, foram acertados não só para as reflexões sobre o 

trabalho em saúde, mas para a dimensão ética e estética das expressões vivenciadas. 

Desde a primeira oficina, eram os encontros, as trocas, as emoções, as entregas que 

predominavam - como se arte se sobressaísse na sua força inventiva e valesse por si, 

no sentido de celebração da vida que lhe é inato. Para satisfação e grata surpresa da 

equipe, os sonhos pareciam se tornar possíveis a cada depoimento transformado, a 

cada reflexão de mudança, a cada apresentação dos profissionais, a cada relato de 

repercussões das oficinas na UBS, no espírito de equipe despertado, no prazer do 

reencontrado e no sentido pelo grupo, provocado pela experiência.  

O seminário final, portanto, serviu para ‘selar’ e celebrar todas as vivências, 

avaliando-as com outros atores do SUS - Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 

Estadual e Ministério da Saúde, e da universidade. Na ocasião, houve o relato e a 

síntese das três oficinas, seguidas das apresentações dos profissionais das três UBS. Ao 

final, os convidados das secretarias de saúde, do ministério da saúde e da universidade 

debateram o que viram, igualmente emocionados. Parece que Sísifo, finalmente, 

depois de repetidas subidas e descidas ao cume, vira novos caminhos, num mesmo 

trabalho.   
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5.3. 1- Cartas para Sísifo: relatos, conversas e encontros   

 

Como forma de avaliar as oficinas-teatro, solicitou-se aos profissionais de saúde, 

na segunda oficina, que escrevessem cartas para Sísifo, relatando e avaliando a 

experiência. Os escritos, voluntariamente registrados pelos participantes, eram selados 

em envelopes, lacrados e endereçados a Sísifo. Uma vez concluída a carta para o Mito, 

o participante poderia trocá-la por uma das fotos da primeira oficina, afixada em dois 

murais nas laterais da sala.  

Na terceira oficina, os mesmos murais com fotos, dessa vez da primeira e 

segunda oficinas, constavam nas laterais das salas. Ao final da oficina, de forma 

inesperada, os dois murais eram virados e atrás deles contavam afixadas as cartas de 

‘Sísifo’ a cada um dos participantes, em resposta ao que lhe fora escrito. Esse foi um 

momento de muita emoção e partilha das oficinas, porque nem os profissionais 

esperavam receber as respostas de Sísifo (escritas a mão e a lápis, porque Sísifo não 

tem computador nem esferográfica), nem a equipe do ProAcesSUS, ora ‘Sisifo’ na 

tarefa de responder as cartas, esperava encontrar tanta sensibilidade nos escritos. Os 

textos, de tão especiais, foram selecionados e compuseram uma exposição fotográfica, 

inaugurada no seminário final, selando os retratos, conversas e encontros das oficinas-

teatro. 

De igual modo, para analisar a oficina-teatro como um diálogo entre a arte e a 

educação no fomento às reflexões éticas e estéticas na saúde, fez-se análise de 

conteúdo das 29 cartas, escritas pelos profissionais de saúde. As categorias extraídas, 

descritas abaixo, compuseram a exposição fotográfica que encerrou o ciclo de oficinas, 

e detêm em si a expressão do sentido de mudança que se pretendia. No clima de 

narrativa estética que permeia toda a proposta de oficina teatro, de forma quase 

aleatória, depois de reagrupar as categorias, viu-se que elas poderiam formar um todo, 

que por si expressa o que se vem dizendo. Assim, as 14 categorias extraídas, em 

negrito e sublinhadas, que a seguir são exemplificadas nas ‘cartas’ escolhidas para a 

exposição, foram:  

A CAMINHO de ESCOLHAS do EU, ENCONTRO: LEVEZA, LUZ, MAGIA, PALCO, 

(DES)ORDEM, O OUTRO, PENUMBRA, SONHOS, ESPELHO....VIDA.  
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Quadro 14 – Categorias analíticas e as avaliações das oficinas-teatro pelos profissionais 
de saúde, ‘cartas para Sísifo’, parte I. Belo Horizonte-Brasilia, 2010 

 

 

Quadro 15 – Categorias analíticas e as avaliações das oficinas-teatro pelos profissionais 
de saúde, ‘cartas para Sísifo’, parte II. Belo Horizonte-Brasilia, 2010 
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Quadro 16– Categorias analíticas e as avaliações das oficinas-teatro pelos profissionais 
de saúde, ‘cartas para Sisifo’, parte III. Belo Horizonte-Brasília, 2010 

 

 

As oficinas-teatro subsidiaram o recriar-se de sujeitos ao propor uma formação 

ética, reflexiva e estética consonante com o sentido de busca do ser, que é inerente ao 

humano. A aposta no impossível da arte, em seu diálogo fecundo com a educação, 

tornou mais possível o realizável, no trabalho e na vida, entre os participantes que se 

dispuseram a reinventar-se. Ou, mais precisamente, no caminho de escolhas do eu, 

encontra-se a leveza, a luz, a magia, o palco, o outro, a penumbra, os sonhos, o 

espelho, a desordem – a vida.  
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6- CONCLUSÃO 

 

As tecnologias educativas para a saúde, vistas como conhecimentos acerca do 

recriar-se de sujeitos aplicados ao processo de ensino-aprendizagem na formação e 

nas práticas em saúde, podem ampliar o potencial criativo a partir do diálogo entre a 

educação, o jogo e a arte. Nessa interface, onde a aprendizagem e a livre expressão 

dos sujeitos se encontram, há de se preservar, o mais possível, as características da 

irreverência, próprias da cultura lúdica e presentes na inquietude sensível das 

manifestações artísticas.  

Os conhecimentos produzidos nessa investigação trilharam um caminho possível, 

mas nunca completo, para a reinvenção de cenários, de cotidianos e de distintas 

formas de compreender as relações e o cotidiano da saúde, que escapam ao 

dogmatismo da técnica e da disciplina. Na busca dessa potência criadora que é 

inerente ao humano, objeto de uma educação transformadora de si e do outro, o 

paradigma da aula, da prova e do currículo centrado no conteúdo perdem espaço para 

a incerteza do lidar com sujeitos pensantes, atuantes, reflexivos. Assim, ao se propor 

um enlace entre a educação, o jogo e a arte, há de se preservar, o mais possível, a 

insubordinação dessas distintas formas de conhecimento, num respeito à diversidade 

que move a liberdade de caminhar juntos, num aprendizado fecundo sobre a 

experiência do humano.  

Ao contrário do caráter instrumental que é próprio das metodologias, as 

estratégias de ensino-aprendizagem desenvolvidos nessa pesquisa, tanto os jogos 

quanto a oficina-teatro, podem ser um fim em si mesmos, posto que a força criadora 

presentes no jogo e na arte é um valor humano superior aos modestos objetivos da 

aprendizagem disciplinar. Com essa concepção, inverte-se a relação de dominação que 

a educação tradicional costuma manter quando se vale dos jogos ou das distintas 

formas da arte como meros ‘instrumentos’ de trabalho, como se fora mais uma técnica 

de ensino proposta em sala de aula.  

Diferente da lousa, do trabalho em grupo, do debate, do estudo dirigido ou de 

qualquer outro recurso que o professor utilize em sala de aula como meio para 

oportunizar o aprendizado dos estudantes, ao se trabalhar com jogos e com a arte em 

cenários de ensino, as coisas podem ser diferentes. Se entendermos a presença do 
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lúdico no humano anterior a própria cultura (HUIZINGA, 2008), como uma vontade de 

representação e de poder que constitui o espírito vivo da natureza, fica mais fácil 

perceber que restringir o jogo ou a arte a noção de ‘instrumento’ de trabalho em sala 

de aula é coibir os seres de se expressarem com maior liberdade de criação.  

O universo próprio de inquietude, de insubordinação a qualquer interesse, que 

não ele próprio, inerente ao jogo e a arte, foi se revelando no percurso dessa 

investigação, a medida que se desenvolviam o (IN)DICA-SUS, o Banfisa e a oficina-

teatro ‘mito de Sísisfo vai à UBS’. Ao lado dos jogos e da oficina com cara de 

espetáculo produzidos no estudo, delinearam-se as estratégias e os recursos de 

ambientação aos cenários educativos, no ensino e na extensão de profissionais de 

saúde, capazes de ampliar o recriar-se dos sujeitos. 

Pelo lado dos jogos, à medida que, nos testes, o caráter lúdico se sobressaía ou 

se via ameaçado nas partidas de (IN)DICA-SUS e de Banfisa, percebia-se  a necessidade 

de liberá-lo, o mais possível, das amarras disciplinares da educação ‘bancária’ ou 

tradicional. Ao lado do aperfeiçoamento do jogo enquanto tal, ou seja, do tabuleiro, 

das cartelas, das regras, e da embalagem, de forma a torná-lo igual a qualquer outro, 

surgiram algumas indicações e contra-indicações para a adaptação de jogos de 

tabuleiro. No que se refere à adaptação ou criação de jogos de tabuleiro, registre-se: 

a- Na adaptação de jogos já existentes no mercado para o contexto educativo, 

recomenda-se manter, o máximo possível, a dinâmica inicial do jogo 

existente - ele é anterior à criação do jogo pretendido, portanto já validado e 

aceito pelo público; 

b- O jogo é auto-aplicável e prescinde de explicações do professor ou de 

qualquer elemento externo. Ao adaptar jogos, essa característica deve ser 

buscada nos testes a serem realizados; 

c- Apesar de ser auto-aplicável, o entendimento completo das regras depende 

dos sujeitos envolvidos e nunca será plenamente cumprida, posto o caráter 

inventivo próprio do jogo. Em geral, jovens e crianças têm maior facilidade no 

entendimento das regras que pessoas adultas com pouco vivência de jogos; 

d- A criação de novas regras pelos jogadores, durante a partida, é característica 

do jogo que se estabelece em torno do tabuleiro, precisa ser liberado; 
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e- Caprichar na finalização e material de apresentação dos jogos, pois começa aí 

a sedução dos interessados em ‘abrir o jogo’ e jogá-lo; 

f- O ‘abrir o jogo’ para entender-lhe as regras e adentrar no universo lúdico é 

um ritual que igualmente precisa ser mantido, o mais possível; 

g- A seqüência de três tipos de testes se mostrou oportuna para o 

desenvolvimento dos jogos. Assim, recomendam-se os seguintes tipos de 

testes: a - grupo consulta: de caráter ‘ad doc’, para ampliar ausculta, partilhar 

ideias e finalizar a versão no jogo; b - grupos especiais: uma vez desenvolvida 

uma primeira versão do jogos, contendo tabuleiro, cartelas, regras etc, passa-

se a aplicá-la com grupos que integram o público-alvo do jogo; c- 

aperfeiçoamento: bateria de testes finais, com a parte gráfica e dinâmica do 

jogo prontas, para ajustes de aperfeiçoamento.  

 

Quanto à adoção dos jogos em ambiente do ensino, algumas estratégias podem 

reforçar-lhe a potência criadora. Ou seja, caso a opção do professor seja a de 

promover condições para que sujeitos possam reinventar a si próprio e ao seu 

entorno, alguns cuidados precisam ser tomados para se trabalhar com jogos em sala 

de aula, conforme se relata em seqüência. Caso não seja essa a intenção inicial do 

docente, não tem problema porque, por mais que se aprisione o jogo e a arte como 

instrumentos, as forças criativas que lhes são próprias encontrarão os caminhos de 

expressão, embora possam perder o sentido ético de mudança que lhes movem. 

Refira-se, portanto, algumas indicações para manter a ludicidade dos jogos no 

ambiente educativo: 

a- Preferencialmente o professor não precisa entrar nas partidas e pode ficar 

imperceptível aos estudantes, o mais possível; 

b- A preocupação com o acerto ‘fiel’ às regras do jogo é irrelevante, diante da 

cultura lúdica que se pretende fomentar na educação de sujeitos. O melhor é 

que os jogadores criem mesmo regras próprias, o que faz parte de qualquer 

jogo; 

c- O alcance dos objetivos de aprendizagem da matéria ou do professor é 

menos importante que manter a descontração, o prazer, a vontade de 

conquista, o espírito de grupo e participação ativa durante os jogos; 
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d- De preferência, ampliar os espaços físicos para as partidas, ambientando-as 

para a liberdade que é inerente ao lúdico. Salas de aula em que não se poder 

fazer barulho são, portanto, contraindicadas; 

e- Da mesma forma, manter a liberdade dos alunos em querer ou não jogar as 

partidas, entendendo que nem todos têm afinidade por determinados tipos 

de jogos. Quanto mais o jogo for uma atividade espontânea em sala de aula, 

embora permeada de um ‘ambiente sedutor’ para que a turma adira a 

proposta, melhor.  

f-  O recriar-se é o foco principal de uma educação formativa que se deseja 

desenvolver pelas tramas dos jogos. Assim, recomenda-se o estímulo à 

criatividade dos estudantes, tanto nas partidas dos jogos desenvolvidos 

quanto na proposição de novos jogos criados pelos estudantes, com o 

recorte que melhor convier ao contexto educativo; 

g- O uso do jogo como recurso avaliativo em sala de aula pode ser indicado, 

desde que se mantenham as mesmas recomendações acima. 

 

No intuito de preservar o máximo possível as características essenciais do jogo 

em cenários de ensino, ou a espontaneidade dos contextos em que ele se desenvolve, 

investigaram-se variáveis para a avaliação da ludicidade das estratégias de ensino 

pautadas nos mesmos. Assim, confirmaram-se como variáveis dependentes para 

estudos o grau de prazer e de descontração nos jogos. No que tange as variáveis 

independentes, têm-se: a percepção da aprendizagem; a auto-avaliação; a 

aprendizagem por associação; a participação ativa; a motivação para o estudo; a 

vontade de conquista; a ambivalência nos sentimentos de prazer e de tensão; o 

entendimento das regras; a qualidade das dicas e cartelas; o entendimento do 

tabuleiro; a reinvenção do jogo.  

O diálogo do teatro, da mitologia grega e do poder criativo da arte, subsidiada 

pela filosofia existencialista de Albert Camus (CAMUS, 2005), constituiu-se numa 

ambiência fecunda às reflexões éticas sobre o sentido do trabalho para os profissionais 

de saúde. A modalidade de ‘oficina-teatro’, síntese da articulação entre educação e 

arte, mostrou-se oportuna no fomento ao despertar sensível que se pretendia entre os 
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participantes do Ciclo de oficinas ‘O mito de Sísifo vai à UBS: de pedras a sonhos 

possíveis no trabalho em saúde’, os profissionais de saúde de 3 UBS de Belo Horizonte.  

Da mesma forma que na experiência com os jogos, a vivência das oficinas-teatro 

mostrou o poder transcendente e incapturável da arte, em especial na sua disposição 

de conjugar pessoas na composição de cenas e de espetáculos, por si reveladores das 

sensibilidades criativas do humano. Uma diferença sutil da arte em relação ao jogo, se 

é que podemos fazê-la, talvez seja o caráter explicitamente sensível, inventivo, 

descompromissado, dirigido para si e para o outro que define o fazer artístico 

(BROUGÉRE, 1998).  

Talvez por conta da expressão mais intensa do mundo sensível que melhor 

caracteriza o universo artístico, o envolvimento das pessoas durante a realização de 

cada uma das oficinas-teatro, tanto entre a equipe de realização, quanto entre os 

profissionais e a equipe, foi marcado pela emoção, pela entrega irrestrita e pela 

disposição de se revelar naquele espaço inventado para que os sonhos fossem 

possíveis, tanto na vida quanto no trabalho. Aqui, a supremacia da arte sobre qualquer 

outro interesse encontrou lugar seguro, revelando seres de sensações, de angústias, 

de escolhas e, principalmente, de vontades despertadas pelo encontro.  

Em suma, o conhecimento produzido aqui em tecnologias educativas para saúde, 

no diálogo respeitoso com o jogo e com a arte, aprendeu que a supremacia do que é 

vivo, da vontade e da criação, supera qualquer tentativa de aprisionamento cognitivo, 

tão próprio do fazer científico.   
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO JOGO (IN)DICA-SUS 

 

O jogo (IN)DICA-SUS integra o projeto de pós-doutorado ‘Recriar-se: Reconstrução de 

conhecimentos por meio do lúdico, da arte e de tecnologias educativas na saúde’, desenvolvido 

no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília (CEAM/UnB), e 

a dissertação de mestrado “Análise do jogo pedagógico (IN)DICA-SUS: o perfil da gestão em 

saúde como técnica de ensino e avaliação”, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 

Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais (EE/UFMG).  

As questões que seguem objetivam a analisar o jogo para o ensino da gestão do SUS, como 

recurso pedagógico à formação dos profissionais de saúde. Gostaríamos de contar com sua 

participação, respondendo aos itens abaixo para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa 

técnica de ensino. O tempo médio de resposta a esse questionário é de cerca de 12 minutos e 

garantimos-lhe sigilo quanto à identificação dos respondentes, conforme Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que lhe foi entregue. 

 

Pela sua atenção e colaboração, agradecemos! 

 

PARTE 1 – O JOGO 

 

1 -Pense na partida de jogo educativo que você participou. Lembrando-se apenas disso, em 

que medida o ‘(IN)DICA-SUS’  lhe descontraiu ou lhe deixou tensa (o)? Assinale uma das 

opções abaixo:     

 Nunca Raramente Às vezes Muitas 

vezes 

Sempre 

Descontraído (1) (2) (3) (4) (5) 

Tenso (5) (4) (3) (2) (1) 

 

2- Ainda sobre a partida do (IN)DICA-SUS, o quanto que a experiência foi prazerosa ou 

entediante para você? Assinale uma das opções abaixo:     

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 

Prazerosa (1) (2) (3) (4) (5) 

Entediante (5) (4) (3) (2) (1) 
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3- Registre aqui alguma observação relevante sobre os itens 1 e 2 que você queira 

acrescentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Durante a partida, o (IN)DICA-SUS favoreceu ou dificultou a sua aprendizagem ?  

Por quê ? Fale um pouco sobre isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Pense nos assuntos abordados nas cartelas e na dinâmica do jogo. Tendo isso em mente, 

poderia descrever de que forma você acha que o (IN)DICA-SUS favoreceu ou dificultou o 

seu entendimento sobre o SUS ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Relembre as emoções vividas durante o jogo. Com base nelas, poderia descrever o que 

sentiu ao participar do (IN)DICA-SUS?  
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7-Ainda sobre os sentimentos vividos durante o jogo, você teve vontade de vencer ou de 

abandonar a partida? Por quê ? Fale um pouco sobre isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Um dos requisitos previstos no (IN)DICA-SUS é auxilio dos colegas no jogo. O quanto 

você se lembrou ou se esqueceu dessa recomendação ? Por quê ? Fale um pouco sobre isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Considere o uso do (IN)DICA-SUS  para o ensino da gestão do SUS. As táticas do jogo, 

descritas abaixo, favoreceram ou dificultaram a sua aprendizagem durante a partida ? 

Porque ? 

 

(IN)DICA-SUS RELATO DA DIFICULDADE OU DA FACILIDADE: 

9.1- As regras são: 

 

 

 

 

9.2- A qualidade das dicas é: 

 

 

 

 

9.3- O conteúdo das cartelas é: 

 

 

 

 

9.4- A dinâmica do jogo é: 
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PARTE 2 – PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

Data do preenchimento: ____/____/____ 

 

11-Complete os campos a seguir de acordo com seus dados: 

 

11.1. Sexo: Masc. (   ) Fem. (   )  

 

11.2. Idade:__________ anos 

11.3. Escolaridade: 

(   ) Curso Técnico em da área da saúde 

(   ) Graduação ____________________ 

(   ) Pós-graduação _________________ 

(   ) Outro_________________________ 

11.4. Profissão: _____________________ 

12. Você tem ou já teve afinidade por jogos de tabuleiro e/ou de outros tipos ? (   ) Sim    (   ) 

Não     Porquê?  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Considere seus hábitos de estudo, sua trajetória de vida e seu ritmo de trabalho. 

Pensando neles, como você acha que aprende melhor ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigada ! 
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ANEXO 2- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

O Sr(a). é nosso convidado(a) para participar da pesquisa ‘Recriar-se- Reconstrução de 

conhecimentos por meio da arte, do lúdico e de tecnologias educativas na saúde’, que tem 
como objetivos: Produzir conhecimentos sobre tecnologias educativas para a formação de 
profissionais de saúde, em diálogo com as expressões da arte e do lúdico; Analisar o uso das 
técnicas de ensino pautadas no lúdico e na arte na prática docente e na formação de 
profissionais de saúde; Identificar as características do jogo que contribuem para a formação 
crítica e reflexiva dos profissionais da saúde;Indicar aplicabilidades e limitações dos jogos 
(IN)DICA-SUS e Banfisa para o ensino da Gestão em Saúde no SUS. 

Gostaríamos de contar com o seu consentimento para a utilização das respostas ao 
questionário referente ao jogo ‘Indica-SUS’ ou Banfisa, ou para participação dos grupos focais, 
para avaliarmos a experiência segundo os objetivos mencionados. 

A pesquisa Recriar-se foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Minas Gerais, sob o parecer ETIC 0323.0.203.000-10  e lhe garantimos os seguintes 
direitos: 

1-solicitar, a qualquer momento, maiores esclarecimentos sobre a investigação pelos 
telefones: 061-8260-7000; e-mail: maiap@uol.com.br; raquelgmp@enf.ufmg.br ; 

2-segredo absoluto sobre nomes, local de trabalho, residência e quaisquer outras 
informações que possam levar à identificação pessoal e da instituição a qual pertence no 
relatório e publicações da pesquisa;  

3-ampla possibilidade de negar-se a responder a quaisquer questões ou a fornecer 
informações que julgar prejudicial à sua integridade física, moral e social; 

4-solicitar que parte das falas e/ou declarações sejam excluídas de documento oficial ou 
de divulgação, o que será prontamente atendido; 

5-desistir, a qualquer tempo, de participar da pesquisa.Os resultados do estudo serão 
publicados em sites, revistas e eventos científicos, apresentados para docentes, discentes, 
profissionais, equipes técnicas e de gestores das secretarias, e público interessado em geral. 
Uma cópia deste termo permanecerá com o Sr.(a) e a outra ficará arquivada, juntamente com 
os demais documentos da pesquisa, com o pesquisador responsável, no Departamento de 
Enfermagem/UnB.  

 
Brasília, ___ de _____ 2011.     Participante: ____________________________. 
 

Assinatura do pesquisador responsável: 
 
 

_________________________________________ 
Profa. Dra. Ma Raquel Gomes Maia Pires (Coordenadora) 
Professora Adjunta/Departamento de Enfermagem/UnB 

 
-Pesquisador responsável:  
Profª Drª Maria Raquel Gomes Maia Pires – maiap@unb.br – contato: (61)8260-7000 
Departamento de Enfermagem UnB – (61)3307-2515 
COEP/UFMG: (31)3409-4592. E-mail: coep@prpq.ufmg.br  
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Anexo 3- Parecer COEP UFMG 

 
 

 

 

 
  


