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Resumo
Introdução: A extensão popular em saúde parte do conceito de extensão, que é definida como
uma prática que possibilita a formação do profissional cidadão e se credencia, junto à
sociedade, como espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a
superação das desigualdades sociais existentes (Brasil, 2001). Esta prática proporciona aos
estudantes de fisioterapia uma formação mais ampla no âmbito da educação popular,
propiciando uma experiência prática em que o profissional adquire um olhar mais
humanizado, levando em consideração não apenas a doença apresentada, mas as questões
sociais do indivíduo. Objetivos: O presente trabalho visa enfatizar a importância do projeto de
educação popular em saúde na formação de fisioterapeutas, acrescentando não apenas um
saber profissional, como também pessoal, nos colocando em uma realidade até então
desconhecida. Métodos: Trata-se de um relato de experiências adquiridas por meio de visitas
domiciliares realizadas semanalmente na Comunidade Santa Bárbara em João Pessoa-PB.
Além disso, acontecem reuniões teóricas e avaliativas com todos os integrantes do PEPASF
(Projeto de Educação Popular e Atenção a Saúde da Família) uma vez por semana com
duração de duas horas. Resultados: Aprendizagem mútua por meio da troca de saberes, uma
vez que todos possuímos algo a aprender e também a ensinar. Onde o conhecimento científico
e popular andam lado a lado e são capazes de modificar a realidade em que estão
inseridos.Conclusão: Observou-se através deste ser de grande importância a extensão em
educação popular no amadurecimento pessoal e profissional dos estudantes, que passam a ter
uma visão mais holística dos indivíduos.
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