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Introdução: Na UFPB existe um histórico de práticas em extensão reconhecidas
nacionalmente como referência em Educação Popular (EP) em Saúde. Ao participar desta
extensão por três anos, vislumbrei a possibilidade de construir a atuação profissional em
saúde de forma a trabalhar a subjetividade e a criatividade das pessoas, elementos importantes
na construção da consciência crítica dos sujeitos. Assim, questionam-se quais potencialidades
as práticas carregadas de criatividade podem trazer à formação universitária em saúde na
perspectiva da EP. Desenvolvimento: As graduações em saúde formam profissionais
voltados à concorrência do mercado, não contemplando a subjetividade das pessoas,
tampouco à criatividade. Dessa forma, acredita-se que a esta extensão abre espaços para uma
nova forma de fazer o trabalho em saúde contribuindo para a formação de profissionais com
uma visão de mundo crítica e aberta ao processo criativo, necessário ao enfrentamento dos
problemas em saúde. Conclusão: No entanto, ao passo que é possível vislumbrar a dimensão
da criatividade na extensão popular, também se carece de estudos mais significativos a fim de
apontar caminhos mais sólidos para a formação universitária em saúde utilizando-se do
processo criativo.
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