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(    )  COMUNICAÇÃO 
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( x )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – Frente ao reconhecimento da importância de recursos educativos para o processo de 
ensino e aprendizagem no campo da saúde, desenvolveu-se um manual educativo impresso 
direcionado a populações em situação de vulnerabilidade social: catadores de materiais recicláveis do 
município de Ponta Grossa/PR. A confecção deste instrumento insere-se nas atividades do projeto 
extensionista intitulado ‘Conhecimento da realidade dos catadores de materiais recicláveis: um 
caminho viável para as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde’, uma iniciativa 
advinda do Programa Universidade Sem Fronteiras e instituído pela Secretaria da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná. Como objetivo principal, destaca-se a 
instrumentalização dos sujeitos para questões amplas que envolvam a ambiência saudável. Este 
instrumento educativo aborda questões relevantes sobre modos desejáveis e considerados mais 
adequados de se cuidar dos espaços onde se vive: cuidados com a água, tratamento e destino do 
lixo, cuidados com a higiene dos alimentos e medidas que zelem pela limpeza do espaço peri e 
intradomiciliar. O manual utiliza-se de abordagens claras e simples, com textos curtos e figuras 
ilustrativas, capazes de relatar o cotidiano de uma moradia e seus cuidados básicos. Este recurso 
vem se mostrando importante meio de disseminação de informações e de estímulo para o despertar 
de um novo olhar, entre os sujeitos, a respeito do ambiente onde vivem. Apresenta-se também como 
elemento eficaz no processo de criação e desenvolvimento de vínculo entre os sujeitos da ação e a 
equipe extensionista. 
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