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Objetivo
Trabalhar, através do teatro interativo, temas relacionados a promoção da saúde,
prevenção de doenças, práticas integrativas e tratamento de doenças; Elaborar vídeos
humanizados sobre as temáticas desenvolvidas; Elaborar material informativo sobre
promoção da saúde e fitoterapia;
Resumo
A busca de condições adequadas de vida e saúde tem sido um anseio e uma luta
de povos por todo o mundo.No Brasil, pensar outros caminhos para garantir a saúde da
população significou pensar a redemocratização do País e a constituição de um sistema
de saúde inclusivo. A promoção da saúde contribui na construção de ações que
possibilitam responder às necessidades sociais em saúde, desta maneira capacitando as
pessoas e comunidades para modificarem os determinantes da saúde em benefício da
própria qualidade de vida. Diversas ferramentas podem constituir instrumentos que
viabilizem a sensibilização das comunidades sobre a promoção da saúde, como também
a prevenção de doenças e o tratamento de enfermidades. Com base na educação
popular em saúde, o presente projeto sugere a utilização do teatro, com metodologia
participante, como ferramenta para orientação e sensibilização da população a respeito
de questões sobre saúde, meio ambiente, higiene, doenças, terapêutica, práticas
integrativas, dentre outros temas que possam emergir da necessidade dos grupos de
trabalho. O desenvolvimento do projeto ocorrerá através da formação de um grupo
multidisciplinar de alunos, com aptidões artísticas, que será responsável por estudar as
temáticas, desenvolver roteiros, figurinos para construção de peças teatrais a serem
apresentadas para comunidades e profissionais de saúde, permitindo a ativa
participação dos sujeitos da platéia, de maneira ativa. Espera-se com este projeto
orientar a população sobre determinantes sociais em saúde e cuidados básicos na
promoção da saúde e prevenção/tratamento de doenças.omo culminância do processo.

