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Introdução: O projeto Educação em saúde com fantoches está baseado em ações de
educação em saúde através de um teatro de fantoches, promovendo atividades
científico-culturais cada vez mais necessárias para aproximar a comunidade científica
do cidadão, levando a estes orientações imprescindíveis para o direcionamento de suas
decisões diárias relacionadas à prevenção e recuperação da saúde, seja adotando um
novo estilo de vida, seja auxiliando tratamentos e terapias ou evitando condutas que
ponham em risco a saúde individual, coletiva e ambiental. As ações educativas devem
ser iniciadas muito cedo, ainda na infância, tornando assim o processo de
aprendizagem mais fácil e duradouro. Objetivo: Desenvolver por meio do teatro de
fantoches ações educativas usando uma linguagem simples, porém eficaz, visando
atingir públicos diversos, principalmente crianças e adolescentes, com apresentações
em escolas, praças municipais, igrejas, comunidades acadêmicas, associações
comunitárias, entre outros. Metodologia: A proposta é dividida em várias ações:
oficinas teórico -práticas, elaboração de textos teatrais, ensaios, produção do cenário e
dos fantoches. Os textos são trabalhados na forma de diálogos entre os personagens ou
entrevista. Resultados: O desenvolvimento do projeto ocorre em diferentes espaços e
utiliza diferentes atores, acadêmicos de farmácia, docentes, estudantes do ensino
fundamental e médio da rede pública e privada de ensino, população em geral, desta
forma espera-se levar a um grande número de pessoas informações em saúde, tendo
como foco principal a promoção da saúde, abordando temas como dengue, uso
racional de medicamentos o uso racional de medicamentos, verminoses, entre outros,
utilizando linguagem adequada e de fácil compreensão. Através das ações
extensionistas os alunos puderam aprimorar o aprendizado da sua formação com
oficinas para preparação da apresentação dos fantoches.  Conclusão: As estratégias
estabelecidas tornam indissociável a tríade ensino-pesquisa-extensão uma vez que
contemplam ações que envolvem oficinas, desenvolvimento de material didático e
instrucional, produção técnica e artística-cultural, contribuindo para formação do
profissional generalista com competência técnica, humanista e com responsabilidade
social, além de oferecer à população orientações para promoção da saúde.
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