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Resumo 

 

A extensão universitária enquanto espaço de construção de novos conhecimentos 

pretende contribuir para a superação das desigualdades, a partir da interação com a 

sociedade e do pensamento crítico sobre a realidade, conduzindo à práxis. Assim o 

presente trabalho trata de um relato de experiência, onde alunas da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), elaboraram e encenaram uma peça teatral, com a qual objetiva-se 

convocar os diversos setores sociais para uma reflexão sobre a efetivação do direito 

constitucional à saúde. Por meio de um projeto de extensão, os alunos tiveram a 

oportunidade de estabelecer uma troca de saberes com uma comunidade periférica de 

Salvador-Bahia, e elaborar, coletivamente, o roteiro da peça, contemplando temas que 

surgiram de oficinas realizadas na comunidade. Além de elucidar alguns problemas 

emergentes da comunidade, a peça apresenta possíveis caminhos sociais e 

governamentais para resolução dos mesmos. Para facilitar a construção de espaços de 

reflexão e discussão sobre o direito à saúde, dentro das comunidades, “Até Quando?” foi 

gravada em DVD. Diante disso, nota-se que a participação em um projeto de extensão 

proporcionou aos estudantes um espaço de aproximação da realidade, que contribuirá para 

a formação de um profissional mais crítico. 
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Introdução 

 

Os indicadores de morbi-mortalidade da população brasileira são desiguais entre 

grupos populacionais diferenciados por renda, raça/cor, local de moradia, gênero, entre 

outros, indicando maior acometimento aos mais pobres, mulheres, negros e moradores das 

periferias das grandes cidades, que muitas vezes não dispõem de condições de vida 

adequadas para a manutenção e promoção da sua saúde (VICTORA et al,2011). A 

concentração de renda no país é elevada, o que não deve ser surpreendente diante das 

desigualdades sociais, étnicas, e regionais que afetam, historicamente, a sociedade 

brasileira (VICTORA et al, 2011). A má distribuição de renda é tão prejudicial para a 

população mais pobres quanto para a sociedade como um todo, pois grupos com índice de 

renda mais equânimes, tem melhores condições de saúde quando comparados à grupos 

populacionais com renda superior distribuídas inequitativamente (BUSS e PELLEGRINI 

FILHO,2006). Sendo a pobreza a incapacidade de lutar pelos seus direitos e a 

vulnerabilidade diante dos problemas emergentes que os cercam, além da falta de acesso a 

bens materiais, onde são elaboradas políticas públicas, como medidas governamentais, na 

tentativa de reduzir as iniquidades no Brasil, porém faz-se necessário a participação popular 

na sua elaboração, efetivação, e operacionalização (BUSS e PELLEGRINI FILHO,2006). 

A lei 8.142 (BRASIL,1990) estabelece a participação popular na gestão no Sistema 

Único de Saúde, sendo o controle social e as ações intersetoriais reafirmados nos debates 

sobre promoção da saúde, no que tange a efetivação do direito à saúde e a complexidade 

das ações que deem conta do processo saúde-doença. 

No pós-guerra, século XIX, existiu a demanda da participação da Universidades para 

resolver questões sociais e econômicas emergentes. Esta, que até a década de sessenta 

tinha suas funções definidas em pesquisa e ensino, passa a ser convocada à prática que, 

além da tendência produtiva e econômica, ganha linha da orientação social e política, 

remetendo à responsabilidade social da universidade (SANTOS, 1999). A partir da década 

de 90, a extensão adquire caráter de espaço para articulação sócio-institucional, para a 

construção de novos conhecimentos, articulando um processo educativo, cultural e científico 

(SANTOS, 2010). 

O Plano Nacional de Extensão Universitária (FORPROEXT e MEC,2001) estabelece 

diretrizes que norteiam a extensão universitária como a da interação dialógica, que propõe 

uma relação universidade sociedade que ultrapassa a dimensão de prestação de serviços 

assistencialistas e da transmissão do conhecimento produzido na Universidade para a 

comunidade, mas sim, de construir um novo conhecimento que contribua para a superação 



das desigualdades, a partir da interação com a sociedade e do pensamento crítico sobre a 

realidade, conduzindo à práxis, onde há reflexão e ação (FORPROEXT,2006). 

Dentro deste contexto o presente trabalho trata-se de um relato de experiência da 

construção de uma peça teatral, a partir de um projeto de extensão universitária, cujo 

objetivo é estimular na população a reflexão sobre o direito à saúde e fomentar a 

participação social na garantia desse direito. 

 

O projeto 

 

O projeto de extensão universitária intitulado “Promoção da Saúde e Qualidade de 

Vida em uma Comunidade de Salvador” é parte do programa de extensão “Promoção da 

Saúde e Qualidade de Vida” financiado pela Secretária de Educação Superior do Ministério 

da Educação brasileiro. 

O projeto teve como objetivos realizar o levantamento do perfil social e de saúde dos 

moradores de um bairro da periferia da cidade de Salvador-BA1, assim como identificar as 

necessidades de saúde e situações de risco e vulnerabilidade dos diversos grupos da 

população local, problematizar e promover uma reflexão coletiva sobre as necessidades de 

saúde, condições e estilos de vida relacionados com problemas de saúde, e a construção de 

uma peça teatral visando a formação da consciência crítica acerca dos determinantes 

sociais, do processo saúde-doença e das estratégias de enfrentamento, além de subsidiar a 

mobilização da comunidade junto às autoridades públicas municipais em torno da 

implementação de políticas públicas que contribuam para a melhoria de suas condições de 

vida e superação das iniquidades sociais presentes na referida comunidade. 

A metodologia com a qual ocorreu o desenvolvimento do projeto foi a da pesquisa-

ação, na qual se aprimora a prática pela interação entre ação e investigação (TRIPP,2005). 

A pesquisa-ação proporcionou diálogo e discussão entre os distintos atores do processo, 

possibilitando também uma articulação entre o ensino a pesquisa e a extensão de acordo 

com as diretrizes da extensão universitária, onde a indissociabilidade é eixo de formação do 

estudante. 

As atividades do projeto ocorreram por meio de oficinas. As primeiras oficinas foram 

as de investigação, nas quais ocorreu uma dinâmica de construção de cartazes, nos quais 

os participantes deveriam responde às perguntas “O que é saúde para você?” e “Como está 

                                                           
1 O projeto se desenvolveu na cidade de Salvador na Bahia, em um bairro de médio porte, que possui uma ampla extensão 

territorial e diversos problemas de infraestrutura e urbanização. Sua população é de aproximadamente 200.000 (duzentos mil) 
habitantes que, em sua maioria, são afrodescendentes. A maioria das famílias são de baixa renda, e dispõem de poucos 
equipamentos sociais como por exemplo escolas públicas de primeiro grau. 

 



a saúde em seu bairro?” através de desenhos ou gravuras (recortes de revistas) colados 

nas cartolinas. Esta primeira oficina foi realizada em um momento com as crianças da 

Escola Municipal do bairro2, e em outro momento com adultos da referida comunidade 

(atividade aberta para ao público sendo convidado além dos pais dos alunos da escola, 

outros integrantes da comunidade). A partir daí, os alunos participantes e a coordenadora do 

projeto analisaram os cartazes quanto ao conteúdo apresentado, disposição das figuras, 

frases que compunham o painel, e das apresentações orais e justificativas dos criadores de 

cada cartaz. Os resultados foram surpreendentes pois além de concepções biomédica do 

que é saúde, como falta de hospitais e de médicos, surgiram temáticas como afeto/amor, 

violência, alimentação, lixo, entre outros, que nos remete ao conceito ampliado de saúde. 

Com estas informações os universitários buscaram na teoria, entre artigos e livros, 

referências no campo da Promoção da Saúde que norteassem as discussões sobre as 

temáticas que surgiram, na perspectiva do conceito ampliado de saúde, e daí então idealizar 

novas oficinas. Estas foram estruturadas em 5 temas que seriam trabalhados com as 

crianças da escola, os quais foram: amor, violência, alimentação, lazer e lixo. A temática do 

amor foi trabalhada através da pintura do muro da escola utilizando a técnica do grafite, e a 

violência foi abordada na oficina de música e pintura, onde as crianças em conjunto com os 

mediadores da oficina e um cordelista produziram um cordel sobre o tema e após diálogos e 

discussões elaboraram pinturas em camisetas com sugestões para reduzir o problema na 

comunidade. Para abordar questões relacionadas sobre alimentação foi produzido, por 

todos (crianças e universitários), um jogo de tabuleiro para dar conta de diversos aspectos 

relacionados ao tema, para que de maneira lúdica o assunto fosse trabalhado. A oficina de 

dança, inicialmente pelo Hip-Hop, e durante a oficina acrescentados outros ritmos de 

interesse dos estudantes, desenvolveu-se a temática do lazer, enquanto o tema do lixo foi 

abordado através da oficina de reciclagem, onde os discentes do projeto pesquisaram 

maneiras de transformar materiais que seriam jogados fora em brinquedos, além da 

construção coletiva de um repente sobe essa problemática. Todas as atividades buscaram 

estimular o trabalho em equipe, a organização para resolução de problemas, e o 

pensamento crítico diante das adversidades da realidade na qual os distintos sujeitos estão 

inseridos. 

Após essa etapa foi produzida uma Feira de Saúde e Cidadania, também planejada e 

elaborada de maneira interdisciplinar, baseada na análise dos cartazes da primeira oficina 

agora para alcançar os jovens, adultos e idosos da comunidade. A feira de saúde contou 

com a parceria de organizações governamentais, e não governamentais, e a participação de 

                                                           
2 Escola municipal de ensino fundamental (1º ao 5º ano) em Salvador-BA, inaugurada em 1993, com capacidade para atender 

537 alunos. 



pessoas da referida comunidade, além de integrantes de comunidades circunvizinhas. 

Foram ofertados diversos serviços como por exemplo: orientação para construção de hortas 

com material reciclável, foi montado o balcão da justiça para possíveis atendimentos  

jurídicos, orientações sobre recuperação de dependentes de álcool e outras drogas, aferição 

da pressão, orientações sobre diabetes, hipertensão, hanseníase, tabagismo, câncer, 

acidentes de trânsito, controle de peso, dicas sobre alimentação saudável, informações 

sobre cursos profissionalizantes gratuitos que acontecem na própria comunidade e 

adjacências, instruções sobre a saúde bucal, atividades artesanais, orientação sobre saúde 

da mulher, além de atividades culturais. Tudo isso proporcionou uma abordagem 

multiprofissional e interdisciplinar aos problemas citados na primeira etapa de investigação 

do trabalho. 

A peça 

A construção de uma peça teatral esteve o tempo inteiro no escopo do projeto e foi 

construída por um grupo de 13 mulheres, alunas do Bacharelado Interdisciplinar em saúde 

(BI saúde), que já participaram do programa de “Promoção da Saúde e Qualidade de Vida” 

e que tiveram experiências com trabalhos em comunidades e no Sistema Único de Saúde 

(SUS) e do curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

A referida peça, cujo título é “Até quando?”, tem por finalidade proporcionar 

oportunidades de discussões sobre a realidade de saúde das comunidades, com estímulo a 

participação e organização social, tornando-se um instrumento disparador, que provoque um 

pensamento crítico e facilite o empowerment comunitário, que é o processo de participação 

social, para um maior controle das comunidades sobre a eficácia política e justiça social 

(CARVALHO,2004).  

As temáticas trabalhadas na peça surgiram de atividades desenvolvidas pelo 

programa de extensão “Promoção da Saúde e Qualidade de Vida”, onde todas as ações 

foram desenvolvidas após diálogo e discussão com os participantes, e subsidiaram 

conhecer a situação social dos moradores do bairro de São Cristóvão. Violência, drogas, 

educação, afetividade, lazer e lixo, foram os principais temas que surgiram como demandas 

da referida comunidade.  

A estruturação da peça foi inspirada na proposta do Teatro do Oprimido, de Augusto 

Boal, cuja a metodologia e o principal objetivo é retirar o povo do papel de espectador, e 

transforma-lo em sujeito. De acordo com Dall’Orto (2008) a técnica fundada pelo dramaturgo 

brasileiro funciona como um mediador entre o espectador e a sua realidade, onde o 

indivíduo é capaz de pensar criticamente como agir diante de qualquer forma de opressão, e 

constitui-se também, em um conjunto de exercícios, jogos e técnicas teatrais. 



Inicialmente ocorreu a socialização de conhecimentos sobre promoção da saúde, 

direito à saúde e sobre as técnicas do teatro do oprimido, com a leitura e discussão de 

textos nos referidos temas entre as integrantes do grupo de interpretes. Em seguida ocorreu 

a apresentação de produtos do trabalho realizado nas oficinas e feira de saúde e cidadania, 

promovidas durante a realização do projeto “Promoção da Saúde em uma Comunidade de 

Salvador” (cartazes, fotos e depoimentos das crianças, adultos e idosos que participaram), o 

que subsidiou a criação dos personagens, figurino, cenário, roteiro e escolha da trilha 

sonora coletivamente numa perspectiva interdisciplinar.  

Os temas problematizados na peça foram escolhidos à partir das discussões que 

aconteceram durante as atividades do programa e do projeto de extensão. Violência, 

drogas, educação, afetividade, lazer e lixo, foram as temáticas escolhidas. Os personagens 

surgiam de improvisações propostas dentro dos temas escolhidos, com dinâmicas e jogos 

do teatro do oprimido, e se consolidaram com a construção coletiva das cenas.  

Em seguida iniciou-se a elaboração do roteiro, também construído coletivamente, teve 

subsídio teórico nos conceitos de promoção da saúde, determinantes sociais da saúde, 

conceito ampliado de saúde, e direito à saúde, associado a um trabalho de pesquisa nas 

distintas secretárias do estado da Bahia, secretarias municipais de Salvador e até nos 

ministérios do governo federal, de programas, projetos e políticas públicas que atendessem 

as demandas dentro dos temas abordados, para serem inseridos no roteiro da peça. O 

roteiro da peça objetiva a todo instante fomentar a participação popular e as ações coletivas 

na resolução de problemas emergentes e na garantia do direito à saúde.  

A escolha da trilha sonora, figurino, cenário e elaboração de coreografias para 

transição das cenas, foi uma construção coletiva, partindo sempre do que foi visto, 

aprendido e vivido na comunidade.  

 

Os estudantes 

 

A extensão complementa a formação acadêmica de discentes universitários, já que 

articula atividade de ensino e pesquisa com a atuação prática (SANTOS,2010). De acordo 

com Castro (2004) a extensão universitária se caracteriza como uma prática acadêmica 

essencial, e um espaço para a multi e interdisciplinaridade na construção de 

conhecimentos. Seixas e colaboradores (2008) ratifica que a formação do universitário 

não se limita a aspectos técnicos, mas passe a contemplar aspectos sociais e políticos 

de uma sociedade.  

Com a participação no projeto as alunas desenvolveram um olhar ampliado diante da 

realidade, observando os sujeitos e a comunidade de maneira mais integral, o que 



despertou uma consciência crítica quanto a falta de informações, sobre o direito à saúde, da 

referida população, como demonstra o depoimento abaixo: 

 

Eu tive o privilégio de participar destas etapas, de aprender através da 

vivência e da prática, que quando formos profissionais de saúde deveremos partir 

da realidade do usuário e com ele desenvolver os conhecimentos de educação em 

saúde, criando uma relação horizontal, sem preconceitos, e hierarquizações, 

contribuindo para o atendimento integral e um sistema de saúde mais 

democrático. Interprete1 

A construção, apresentações e gravação da peça, ofereceu às estudantes da 

Universidade, além do aprendizado referente à formação profissional na área de saúde, no 

que tange ao conceito ampliado de saúde, o direito e a determinação sociais da saúde, a 

descoberta das ações, projetos e programas de governo do estado e do município voltados 

para atender as demandas sociais emergentes, e também proporcionou uma transformação 

pessoal, levando em consideração a individualidade dos sujeitos: 

 (...) Não se trata apenas de aprendizado técnico, de conhecimentos de 

administração e gestão, é algo mais profundo, versaram descobertas, 

construções, reflexões, mudanças, enfim uma transformação pessoal imensurável. 

Não estou anulando toda bagagem que acumulei referente aos meus 

aprendizados teóricos, mas a convivência com a comunidade ultrapassa os limites 

da prática, revelam vínculos, laços afetivos, e isto não aprendemos em livros nem 

na sala de aula, isso demanda disponibilidade e abertura para conseguir 

conquistá-los. (...) Graças a esta experiência, me sinto mais confiante, pois agora 

o meu tripé PENSAR, SENTIR E FAZER é coeso e firme. Interprete2 

 

(...) Participar da construção da peça foi muito enriquecedor, principalmente 

para a minha formação enquanto profissional de saúde. Nunca imaginei que eu 

poderia trabalhar a saúde com teatro. Interprete3 

 

O despertar da consciência quanto ao papel de cidadão e o compromisso com a 

comunidade que inspirou este trabalho foi notada nesse processo: 

(...) Foi gratificante construímos juntas cada detalhe de “Até quando?” e cada 

etapa me trazia a certeza de que estaríamos fazendo com que a realidade de uma 

parte excluída da sociedade fosse mostrada de uma forma clara e lúdica ao 

mesmo tempo. Para construir a minha personagem eu me inspirei em uma mãe de 

família que conheci no bairro de São Cristóvão, durante uma Feira de Saúde que 

participei há algum tempo, pensei também em minha mãe e em algumas tias que 



tiveram uma vida parecida com a daquela senhora que tinha sonhos reprimidos 

pela dura realidade em que vivia (e vivem). (...) E o resultado do nosso trabalho 

ficou lindo, superou todas as minhas expectativas, me sinto orgulhosa de ter 

contribuído para um trabalho desses, e sinto que isso faz parte do meu papel de 

cidadã e de estudante. E ainda como cidadã, estudante cotista, negra, que veio de 

um interior pobre e que conhece de perto a realidade de quem sofre e luta todos 

os dias contra as iniquidades existentes nesse país, me sinto contemplada pela 

mensagem que é passada em “Até Quando?”. Interprete4 

 

Considerações finais 

 

No desenvolvimento do trabalho foi possível notar uma troca entre saberes 

acadêmicos e populares sobre o conceito ampliado de saúde, a promoção da saúde e o 

direito à saúde. Fazendo um destaque à dedicação e a participação de todos (universitários 

e integrantes da comunidade) em todo o processo. Esta articulação da universidade com a 

sociedade, através da extensão universitária, proporciona aos estudantes um espaço de 

diálogo e construção de conhecimentos, e a aproximação de uma realidade na qual estão 

inseridas diversas comunidades.  

A peça foi gravada em DVD, que será reproduzido em 500 cópias, para que se 

configure em uma ferramenta artística e crítica, que facilite a construção de um espaço de 

reflexão e discussão sobre a promoção da saúde e o direito à saúde, para pessoas e 

instituições, engajadas em trabalhos em comunidades. 

Diante do exposto acreditamos que o produto deste trabalho, o espetáculo teatral “Até 

Quando?”, apresenta-se como uma oportunidade de fomento à reflexão sobre o direito à 

saúde e a participação social na luta por estes direitos, além de elucidar para as diversas 

oportunidades e caminhos que existem para a efetivação do papel de cada cidadão dentro 

da sociedade.  
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