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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

ATELIÊS PEDAGÓGICOS EM SAÚDE: PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO SOCIAL NA 

GUARDA MIRIM DE PONTA GROSSA 
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Resumo: A proposta visou promover a saúde dos adolescentes por meio da relação entre educação e saúde. A 

escolha do público levou em consideração a vulnerabilidade desses sujeitos diante de índices como suicídio, 

IST’s e gravidez na adolescência.  A proposta faz parte do Projeto UEPG na Guarda Mirim: práticas de educação 

social que, durante cinco semanas, realizou no ateliê Ciências e Descobertas atividades práticas para alcançar o 

objetivo. Participaram da ação residentes multiprofissionais de saúde coletiva, duas acadêmicas do Curso de 

Farmácia da UEPG, além de 20 adolescentes. Os principais resultados foram o ineditismo da parceria entre o 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e o Projeto UEPG na Guarda Mirim, 

proporcionando a relação entre  profissionais da saúde do município, os adolescentes da instituição e acadêmicos 

da UEPG, tendo em vista a construção de conhecimento, a relação universidade-sociedade e a transformação 

social dos sujeitos envolvidos. 

                                                 
1 Orientadora do Subprojeto Saúde e Sociedade; participante do Projeto UEPG na Guarda- Mirim: práticas de 

educação social; membro do NUPEPES; Mestranda do Programa Ciências da Saúde da UEPG; Pedagoga na 

Residência Multiprofissional de Saúde Coletiva; jessimartis02@gmail.com  

2 Participante do Subprojeto Saúde e Sociedade; Médica Veterinária Residente do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde Coletiva; Prefeitura Municipal de Ponta Grossa; telisesilva@outlook.com. 

3 Docente Coordenadora do Projeto UEPG na Guarda Mirim de Ponta Grossa: práticas de educação social; 

Departamento de Educação. prilarocca@gmail.com Universidade Estadual de Ponta Grossa. Curso de 

Licenciatura em Pedagogia. Pesquisadora NUPEPES- Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Pedagogia, 

Pedagogia Social e Educação Social.  
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Palavras-chave: Educação Social. Educação. Saúde. Transformação Social. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Saúde e Sociedade é um Subprojeto do Projeto “UEPG na Guarda Mirim: práticas de 

educação social”, dentro dos ateliês de Ciências e Descobertas, firmando uma parceria entre o 

Projeto e o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da Fundação 

Municipal de Saúde e Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

PÚBLICO-ALVO  

Adolescentes de 13 e 14 anos que frequentam a Guarda Mirim. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

    Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 Guarda Mirim. 

JUSTIFICATIVA 

 Há diversas situações de doenças que envolvem jovens e adolescentes em nosso país, 

como por exemplo o índice de suicídio (RIBEIRO e MOREIRA, 2018), gravidez na 

adolescência e infecções sexualmente transmissíveis (OPAS, 2018). No entanto, esse público 

não está presente nas Unidades Básicas de Saúde o que dificulta atividades de educação social 

em saúde. Deste modo, compreendendo que promoção da saúde é uma Diretriz do Sistema 

Único de Saúde (BRASIL, 1990), a proposta feita neste subprojeto buscou relacionar 

educação e saúde desenvolvendo com adolescentes práticas conscientizadora de saúde, de 

modo que o conceito de saúde possa ser compreendido como algo amplo, indo além do 

modelo biomédico de saúde-doença, entendendo que ela envolve questões culturais, 

econômicas, biológicas, políticas e sociais. 

OBJETIVOS 

Promover a saúde de adolescentes por meio de atividades conscientizadoras. 
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Discutir o que é saúde e o que é o SUS. 

Desenvolver práticas que auxiliem compreensão do cuidado integral a saúde. 

Construir conhecimento entre adolescentes, profissionais de saúde e acadêmicos 

participantes do projeto. 

 

METODOLOGIA 

 A proposta do subprojeto surge nas discussões do Núcleo de Estudos, Pesquisa e 

Extensão em Pedagogia, Pedagogia Social e Educação Social (NUPEPES), efetivando uma 

parceria com o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da Fundação 

Municipal de Saúde que possui diversos profissionais: enfermeiros, odontólogos, médicos 

veterinários, assistentes sociais, farmacêuticos e educadores físicos.  

 O projeto foi desenvolvido de maio a junho de 2019, durante as quartas-feiras, com 

duração de duas horas, durante cinco semanas. Os profissionais participantes foram: uma 

pedagoga, duas médicas veterinárias, dois assistentes sociais, três enfermeiros, três 

odontólogos, três educadores físicos, uma farmacêutica, além de duas acadêmicas do Curso de 

Farmácia da UEPG. 

 O desenvolvimento das ações realizou-se de forma multiprofissional, aonde os 

profissionais pudessem contribuir com os seus conhecimentos em diferentes temas. As 

atividades foram pensadas por todos os profissionais envolvidos e desenvolvidas para 

valorizar o conhecimento dos adolescentes, de forma horizontal e dialógica, partindo dos 

princípios da educação popular na saúde (BRASIL, 2013). O referencial bibliográfico para 

desenvolver as atividades práticas foram baseadas nos cadernos do Ministério da Saúde como 

o “Manual do Multiplicador Adolescente” (BRASIL, 2000), além do material do governo do 

Paraná - “Os desafios da Escola Pública Paranaense” (PARANÁ, 2014).  

A ação foi inspirada em uma educação transformadora e libertadora, entendendo a 

necessidade da construção de conhecimento e não da transmissão, respeitando-se princípios 

como o diálogo, o respeito ao outro, a conscientização e o amor. Portanto, as produções de 

Freire (1987, 1992) foram essenciais para o desenvolvimento teórico e metodológico deste. 

 Os temas foram divididos em cinco categorias formaram-se grupos multiprofissionais 

para cada dia de ateliê. No primeiro encontro foi realizada uma roda de conversa sobre o que 
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é o SUS, quais seus princípios e o que é a participação social. Foi apresentado um vídeo em 

forma de cordel: “O dia que o SUS visitou o cidadão”, a partir do qual foram confeccionados 

cartazes sobre o que foi discutido.   

O segundo ateliê abordou as infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) e a gravidez 

na adolescência. O tema foi abordado com um jogo de perguntas e respostas, além da 

dinâmica sobre a transmissão do vírus do HIV, no final foi realizado um “tira- dúvidas” com o 

objetivo de esclarecimento e quebras de tabus sobre a sexualidade e cuidado com o corpo. 

Saúde Mental foi a terceira temática. As educadora físicas realizaram uma atividade de 

dança e alongamento ao ar livre para iniciar o dia com alegria e leveza. No ateliê foi feito um 

varal de sentimentos, para o qual cada participante teve que escrever em um papel um 

sentimento. Depois todos os sentimentos foram colocados sobre a mesa, sendo que cada 

adolescente deveria escolher um que não fosse o seu para falar sobre o assunto. Durante a 

construção do varal o grupo dialogava sobre o significado de cada palavra que surgia. Alguns 

sentimentos como suicídio, raiva, medo, amor, alegria, entre outros, foram relatados pelos 

adolescentes. 

A quarta temática foi hábitos saudáveis. Para desenvolvê-la buscou-se estabelecer 

relações entre as palavras “mexa-se”, “alimente-se bem”, “beba água”, “durma bem”, “cuide-

se com corpo, mente e espelho”, para instigar nos participantes reflexões acerca de que ser 

saudável é um conjunto de hábitos que precisam ser relacionados. O dia foi finalizado com 

brincadeiras ao ar livre como queimada e o jogo alerta. 

O quinto dia abarcou conteúdos sobre Guarda Responsável de animais e zoonoses, no 

qual duas veterinárias explicaram as funções do médico veterinário, a rotina vivenciada nas 

atuações das residentes dentro das Unidades Básicas de Saúde, o funcionamento dos serviços 

realizados pelos médicos veterinários dentro do município e as principais zoonoses de 

interesse em saúde pública. Foram distribuídos panfletos sobre guarda responsável de 

animais, doenças zoonóticas e desenhos para colorir. Os adolescentes interagiram durante a 

conversa e tiraram dúvidas sobre todos os assuntos abordados. 

  

RESULTADOS 
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Junto com os 20 adolescentes foram abordados diferentes temas, estabelecendo-se 

relações que transcenderam a lógica de que o profissional de saúde ensina o “paciente” a ter 

saúde. Ou seja, por meio dos ateliês foi possível que adolescentes e profissionais da saúde 

interagissem para construir juntos os saberes sobre saúde, permitindo a transformação ambos. 

Os adolescentes são um público que não estão frequentemente no cotidiano dos 

enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, entre outros. Muitas vezes, quando chegam até as 

unidades de saúde, as garotas já estão gestantes, ou quando chegam ao hospital, os 

adolescentes já tentaram suicídio ou apresentam mutilações e/ou foram vítimas de violências 

ou assédios sexuais.  Portanto esse subprojeto foi a oportunidade de diminuir a distância entre 

profissionais de saúde e esse público, que é vulnerável e apresenta dados epidemiológicos que 

precisam ser vistos com outro olhar. Uma vez que palestras são informações jogadas ao vento 

e demonstram não estar funcionando devido aos altos índices de situações diversas da área da 

saúde envolvendo os adolescentes.  

Acreditamos que são necessárias ações que permitam os sujeitos a reflexão e a 

identificação com as situações de saúde vivenciadas por adolescentes e profissionais da área 

de modo a permitir a conscientização e a transformação. Por isso, o principal resultado destas 

ações na Guarda Mirim é a possibilidade que os participantes tiveram de pensar junto com os 

profissionais sobre a sua saúde, indo além do contato propiciado apenas quando já há a 

doença, entendendo a saúde como algo integral que envolve direitos e deveres e a totalidade 

do ser humano e, deste modo, prevenindo doenças e promovendo a saúde. 

Os adolescentes tornam-se multiplicadores e podem explicar que independente de 

classe social todos podem utilizar o SUS, que ele é de todos, que dentro dos SUS há diversos 

profissionais que contribuem com a saúde da sociedade. 

Portanto, o projeto como um todo permitiu a tríplice unidade entre ensino, serviço e 

comunidade, pois por meio da comunicação entre diferentes setores foi possível desenvolver 

uma ação de promoção da saúde, educação e transformação social, afirmando o compromisso 

que acadêmicos, professores e residentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa possuem 

com a sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O subprojeto trouxe resultados importantes por meio dos temas trabalhados, pois 

aproximou os profissionais de saúde com uma realidade que não estão habituados e realizou 

uma parceria inédita entre a Residência Multiprofissional de Saúde Coletiva e o Projeto 

UEPG na Guarda Mirim, envolvendo acadêmicos da área da Saúde.  

Sendo assim, estima-se que nos seja possível realizar outras ações de educação em 

saúde por meio da extensão, contemplando outros adolescentes que participam da Guarda 

Mirim, assim como outras sedes do Instituto Duque de Caxias a qual a Guarda Mirim faz 

parte. 
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