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Como planejar oficinas de educação em saúde?

O que?

Por quê?

Para que?

Como?



Uma grande CRENÇA na Educação em Saúde:

“transmitir conhecimento 

para conscientizar as pessoas

a mudarem seus hábitos/comportamentos”
(depende de muitas condições: materiais, subjetivas...)

(é um processo individual: ninguém conscientiza ninguém)

(conhecimento é uma construção)

?



Sobre Palavras, Conceitos, Preconceitos e práticas...

Palavras carregam conceitos 

Conceitos guiam a nossa prática

Prática pode ser opressora ou libertadora
Precisamos escolher!
A favor de quem? 
E contra quem?

Precisamos estudar...

Precisamos experimentar!



Modelos de Educação

EDUCAÇÃO BANCÁRIA EDUCAÇÃO LIBERTADORA

Paulo Freire

“Transmissão”, repetição, memorização
a NÃO problematização, reprodução

Problematização, (des)velamento 
Troca de saberes,

reflexão e ação
Construção de conhecimento, de si 

mesmo, do coletivo e do mundo!

Acomodação
“Que futuro nós queremos para o Brasil?”



Autocuidado

Luta por Direitos

Estilo de vida

Modos de Vida

Condições de Vida

O conceito ampliado de saúde está na nossa prática educativa?  

http://www.blogdealtaneira.com.br/2018/09/liderado-por-mulheres-
movimento-ele-nao.htmlPreventivo

Pré-natal

Planejamento Familiar
Luta contra o machismo:

Feminicídio, desigualdades salariais, 
violência doméstica, estupro, assédios, ...

MACHISMO MATA



Valores e Atitudes – o implícito e o explícito
AUTONOMIA   COOPERAÇÃO    SOLIDARIEDADE       DIVERSIDADE     LIBERDADE     HUMANISMO    

ÉTICA    CRITICIDADE   ESPERANÇA 

https://www.youtube.com/watch?v=wXFNS9z3HAk

Lixo é no lixo – Vídeo “educativo” da Tia Cecéu
Atividade educativa em 05 de outubro de 
2018 na Creche e Pré-escola de Canabrava,
Pau da Lima,  Salvador-BA

Atividade educativa do PSE da USF  
Canabrava, 13 de março de 2018, Pau da 
Lima, Salvador-BA.

Racismo e Machismo

“Que futuro nós queremos para o Brasil?”



“Língua presa, boca 
desdentada e 

inofensiva, boca que 
não deve erguer sua 

voz diante do rico nem 
do patrão – ou que 

queira ou deseje 
morder, que é o desejo 

de ter para si – sob o 
risco de ser preso ou 

demitido, deixando que 
se revele pouco a pouco 
o significado político das 

perdas dentárias.”

(KOVALESKI; FREITAS; BOTAZZO,  2006)

Estudante de uma escola municipal 
De ensino fundamental, março de 2018,  
Pau da Lima, Salvador-BA.

Marielle Franco, veredadora do Rio de janeiro, assassinada em  
março de 2018. 

Quantas Marielles passam por nossas vidas? 

Valores e Atitudes
AUTONOMIA   COOPERAÇÃO    SOLIDARIEDADE       DIVERSIDADE     LIBERDADE     HUMANISMO    ÉTICA    

CRITICIDADE   ESPERANÇA 

“Que futuro nós queremos para o Brasil?”



Valores e Atitudes – a Linguagem Não Verbal
AUTONOMIA   COOPERAÇÃO    SOLIDARIEDADE       DIVERSIDADE     LIBERDADE     HUMANISMO    

ÉTICA    CRITICIDADE   ESPERANÇA 

Mas.... Somos impregnados de 
preconceitos!

O corpo fala...

Ele nos denuncia!

E agora?

O que vamos fazer?

“Que futuro nós queremos para o Brasil?”



“precisamos abandonar (desaprender) o sujeito que somos...

precisamos ser produção de subjetividades: 

todo o tempo abrindo fronteiras,

desterritorializando grades 

de comportamento ou de gestão do processo de trabalho...

deixar de ser o sujeito que vimos sendo, por exemplo,

que se encaixam em modelos prévios

de ser profissional, de ser estudante, de ser paciente...” 

Valores e Atitudes – precisamos nos (re)Educar! Todos os dias!
AUTONOMIA    COOPERAÇÃO    SOLIDARIEDADE       DIVERSIDADE     LIBERDADE     HUMANISMO    ÉTICA    CRITICIDADE   ESPERANÇA 

Ricardo Burg Ceccim

Adolescente  voluntária para demonstrar o modo de utilizar 
o preservativo feminino numa atividade de Educação em 
Saúde, Itinga, Lauro de Freitas, 2008.

Quantos modelos nós temos que abandonar?



Escovação Supervisionada no 
antigo Centro de Atenção 

Psicossocial infantil, 
Salvador-BA, 2015.

E como nos tornamos educadorxs?



Precisamos buscar uma nova Educação para nós mesmos, e
Permanentemente!

Daquilo que eu sei
Nem tudo me deu clareza

Nem tudo foi permitido
Nem tudo me deu certeza...

Daquilo que eu sei
Nem tudo foi proibido

Nem tudo me foi possível
Nem tudo foi concebido...

Não fechei os olhos
Não tapei os ouvidos

Cheirei, toquei, provei
Ah Eu!

Usei todos os sentidos
Só não lavei as mãos

E é por isso que eu me sinto
Cada vez mais limpo!
Cada vez mais limpo!
Cada vez mais limpo!

IVAN LINS

A Educação Permanente como um caminho para a produção de 
novas subjetividades (individuais e coletivas)!

Terapia...



Chegando ao tema...

Oficinas como 
estratégia para 

Trabalho com 
subjetividades

(individuais e coletivas)



O que é uma oficina?

um trabalho estruturado com grupos,

focalizado em uma questão central, 

num determinado contexto social, 

e que não se propõe, apenas, a uma reflexão 

racional,

mas que deve envolver os participantes de 

modo integral, 

convidando-os para PENSAR, SENTIR e AGIR. 

Ciclos de vida favoráveis 
para a realização de oficinas 



Referenciais teóricos das Oficinas

DIMENSÃO PSICOSSOCIAL – Kurt Lewin

(pesquisa-ação, psicólogo)

DIMENSÃO PSICODINÂMICA – Pichón-Rivière (grupos operativos)

(psiquiatra e psicanalista)

DIMENSÃO EDUCATIVA – Pedagogia da autonomia de Paulo Freire (Educador)

Maria Lúcia M. AFONSO

(1890-1947)

(1907-1977)

(1921-1997



Elementos para o Planejamento de uma Oficina

a) Análise da demanda 

b) Definição do enquadre; 

c) Planejamento flexível: 

1. aquecimento (inespecífico e/ou específico); 

2. atualização do tema;

3. sistematização e 

4. avaliação.

d) Definição de recursos;

e) Desenvolvimento Slide da Disciplina de OSC I/UFBA   

(do próprio público-alvo, do serviço, da instituição...   DESEJO)

(onde? Quando? Com quem? Por quanto tempo?)

(o imprevisto pode ser determinante para que mudemos a nossa programação)

PROGRAMAÇÃO

(materiais, humanos...)

(experimentar, testar!)



Desenvolvimento: MOMENTOS

1. AQUECIMENTO INESPECÍFICO: estratégia para “QUEBRAR O GELO”; apresentação das pessoas: iniciar a formação do grupo

2. AQUECIMENTO ESPECÍFICO: estratégia para SONDAR O CONHECIMENTO PRÉVIO sobre o tema e instigar o DESEJO de saber mais

3. ATUALIZAÇÃO DO TEMA:  estratégia para a CONSTRUÇÃO COLETIVA DO CONHECIMENTO

4. SISTEMATIZAÇÃO: estratégia para SINTETIZAR, “amarrar” as coisas mais importantes

5. AVALIAÇÃO: estratégia para AVALIAR A OFICINA  (foi boa? Podia ser melhor? Em quais momento? Como?)a e AUTOAVALIAÇÃO  dos 
participantes              (só aprendemos a fazer oficinas estudando, planejando, fazendo e AVALIANDO!)

RECURSOS 

Instalações: tomadas elétricas, iluminação, espaço, ventilação, etc...

Materiais de consumo: cartolinas, barbantes, cola, fita adesiva, ...

Material permanente: cadeiras, mesa, cavaletes, etc...

Equipe responsável: nome e função dos integrantes na atividade: para dividir tarefas e para contar com o olhar do outro!

(Financeiro/orçamento quando for o caso)

(Afonso, 2006)

Data:    Horário:                       Local: 

Objetivo: 

Tema: 

Subtemas:

Número e perfil dos participantes:





(Afonso, 2006)

Data: 19/10/2018    Horário: 14:00 às 16:00             Local: USF Esperança

Objetivo: fazer uma reflexão sobre  o direito à saúde no Brasil

Tema: Direito à saúde

Subtemas: Lei Elóy Chaves (CAPs), IAPs, INPS....  a 8ª Conferencia Nacional de Saúde, a Constituição Federal de 1988

Número e perfil dos participantes: 1 ESFs e 1 ESB (completas): 11 pessoas 

Horário Momento Estratégia Descrição da atividade Materiais/Respons.

14:00 - 14:20 Aquecimento
Inespecífico  (20’)

“eu te 
apresento”

O grupo será dividido em duplas, que conversarão por 5 minutos. Em 
roda, um apresentará o outro.

14:20 - 14:40 Aquecimento 
específico      (20’)

“Roda das 
memórias”

“Como era a o serviço de saúde antes do SUS?” (das próprias 
lembranças, das estórias contadas pelos familiares, do que estudou...vale 
tudo!) Condutores escrevem num papel metro palavras-chave dessa 
conversa

Papel metro,  pincel 
atômico e fita 
adesiva (Lia)

14:40 - 14:55

14:55 – 15:35

Atualização do 
Tema              (55’)

Parte 1
Leitura em 
duplas

Parte 2
Construção do 
Varal

Cada dupla receberá uma folha contendo um marco histórico da saúde 
no Brasil (com a explicação e o contexto econômico, politico e sanitario, 
ex: Lei Elói Chaves (CAPs), IAPs...Movimento da Reforma Sanitária, 8ª 
Conferencia, CF 1988...

Sentados em meia lua, de frente para uma parede, cada dupla pendurará 
a sua folha de papel no varal, de modo a formar uma linha do tempo 
(ordem cronológica). Montado o varal, cada dupla conversará com o 
grupo sobre o marco histórico estudado.

Folhas impressas 
com os marcos da 
saúde no BR (Ana e 
Daniel)

Barbante (Joana), fita 
adesiva (João), 
pregadores de roupa 
(Caio)

15:35 – 15:50 Sistematização
(15’)

“Roda das 
sensações”

Finalizado o varal, os participantes serão convidados a dizer o sentimento 
que veio após esse resgate e o porquê

15:50 – 16:00 Avaliação (10’) “Roda da 
melhora”

Todos serão convidados a avaliar cada momento da oficina e também à 
sua auto-avaliação. Avaliar para melhorar!



Data: 19/10/2018    Horário: 14:00 às 16:00             Local: USF Esperança

Objetivo: fazer uma reflexão sobre  o aleitamento materno

Tema: Aleitamento materno

Subtemas: importância psicológica, imunológica, nutricional, respiração, desenvolvimento facial, cuidados pré e pós-natal para o aleitamento, direitos da 

mãe e do bebê para garantir o aleitamento.

Número e perfil dos participantes: 19 gestantes    

Horário Momento Estratégia Descrição da atividade Materiais/Respons.

14:00 - 14:20 Aquecimento
Inespecífico  (20’)

“coração com 
coração”

À medida que forem chegando, cada uma receberá um crachá duplo 
constituído por 2 corações unidos por um cordão. Deverão escrever 
o nome delas num coração e o nome do bebê no outro. Em roda, 
apresentarão os nomes (dela e do bebê).

Corações de cartolina, 
alfinete, barbante, fita 
adesiva e pincel atômico 
(João)

14:20 - 14:40 Aquecimento 
específico      (20’)

Caixinha de 
perguntas 

Cada uma receberá fichas de papel em branco para escreverem suas 
dúvidas sobre o tema. Poderão fazer quantas perguntas quiserem. 
Dobrarão as fichas e as colocarão dentro da caixinha.

pincel atômico, fichas de 
papel em branco, caixa 
decorada (Lúcia)

14:40 - 14:55

14:55 – 15:35

Atualização do 
Tema              (55’)

Caixa de 
perguntas com 
mesa “interativa”

Recolhidas todas as perguntas, a caixinha passará de mão em mão. 
Cada uma deverá tirar uma pergunta e ler para o grupo, que tentará 
responde-las, livremente. O condutor deverá ouvir, problematizar e 
conduzir, se preciso, até a resposta. Quando sentirem necessário, 
poderão pegar algum objeto da mesa que facilite a ilustração sobre o 
que está sendo discutido.

toalha, chupeta, 
mamadeiras, copo, 
figuras,  fotos e legislação 
sobre o tema, bebê de 
brinquedo, ... (Suzana, 
Rodrigo, Eliane, Igor)

15:35 – 15:50 Sistematização
(15’)

“eu não sabia 
que...”

Em roda, cada uma será convidada a completar essa frase, mas de 
forma livre (algumas podem não querer falar, outras falaram por 
muitas!)

15:50 – 16:00 Avaliação    (10’) “Roda da 
melhora”

Todos serão convidados a avaliar cada momento da oficina e 
também à sua auto-avaliação. Avaliar para melhorar!



No novo tempo, apesar dos castigos

Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos

Pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer

No novo tempo, apesar dos perigos

Da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na 
luta

Pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver

Pra que nossa esperança seja mais que a vingança

Seja sempre um caminho que se deixa de herança

Novo Tempo, IVAN LINS

25 de outubro: Dia do Dentista no Brasil

O conteúdo desta apresentação é de responsabilidade do palestrante.
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Obrigada!






