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Introdução: O Grupo de Estudos sobre Saúde, Qualidade de Vida e Relações de Trabalho, ou 
Grupo QUAVISSS, credenciado pela UNESP e registrado no CNPq. é formado estudantes dos 
Cursos de Graduação e do Programa de Pós Graduação em Serviço Social da Faculdade de 
História, Direito e Serviço Social da UNESP – Campus de Franca, profissionais de saúde de 
órgãos públicos e privados de Franca e docentes de outras disciplinas e de diferentes instituições 
de Ensino Superior da região do sul de Minas e nordeste do estado de São Paulo. Elaborou uma 
sistemática  de intervenções voltadas à coletividade sob a forma de "conversas", utilizando a 
metodologia das "rodas" como oportunidade de aprendizado e divulgação dos conhecimentos 
obtidos pelo grupo. Introduziu como atividade de extensão acadêmica, as "Conversas 
interessantes em saúde", evento mensal de troca de informações e debates sobre os diversos 
aspectos da saúde, as políticas públicas que regem suas ações e as estratégias que vem sendo 
adotadas para a implantação do Sistema Único de Saúde - SUS.   
 
Objetivos: Proporcionar a comunidade de Franca e região, a experiência do debate sobre as 
questões da saúde como objeto concreto, introduzindo como esforço consciente, a reflexão e 
proposições interdisciplinares para os determinantes sociais e ao ideário ético-político vinculados à 
definição de saúde como vida.  
 
Métodos: Utilização da metodologia das "rodas" como oportunidade de aprendizado de 
conhecimentos e por permitir construir aos poucos um novo saber, simples e profundo, direto e 
prático, resultado das ações de fato que se realizam na área da saúde no cotidiano do município 
de Franca e região.   
 
Resultados: Como retorno das  conversas, e pela qualidade do debate, obteve-se dois produtos, 
de um lado, contribuições ao aprendizado da questão da saúde, enfocada muito mais como um 
produto social do que uma adversidade biológica. De outro lado, as avaliações positivas realizadas 
pelos diversos níveis de participantes ao fim de cada conversa e as sugestões temáticas para os 
próximos encontros apontavam que o trabalho esta no caminho certo e que deve prosseguir. 
Concluindo, pode-se dizer que foi possível dar a volta completa: de grupo de estudos para 
atividade de extensão, e para a publicação científica, retro-alimentando novos estudos e 
aprimorando a extensão. Essa experiência de extensão legitimada pela sua vinculação à função 
educativa traz, ainda, o sentimento de descoberta de uma metodologia de trabalho construída não 
apenas intra-muros, mas entre a universidade, o corpo discente e os freqüentadores das 
conversas. 
 


