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     Pretendo, aqui, relatar as experiências vivenciadas durante a realização do Estágio Curricular 

Obrigatório I do Eixo Educação, Promoção e Vigilância em Saúde do Curso de Análise de Políticas e Sistemas 

de Saúde – Bacharelado em Saúde Coletiva, realizado no Chalé da Cultura do Grupo Hospitalar Conceição 

(GHC), no período de 11 de março a 28 de junho de 2013. Dessa forma, pretende-se contribuir na divulgação e 

proporcionar maior visibilidade ao trabalho executado no Chalé da Cultura do GHC. 

      O Chalé da Cultura foi constituído através da Portaria 335/2008 de 20/09/2008 do Grupo Hospitalar 

Conceição, e foi inaugurado em 22 de março 2010. Faz parte do Núcleo Operativo Cultural, do Serviço de Saúde 

Comunitária do GHC. A partir desta Portaria, foram definidas as atribuições da Coordenação, da Equipe 

Multiprofissional e dos demais profissionais que poderão utilizar o espaço físico do Chalé. O Chalé da Cultura 

localiza-se no pátio interno do Hospital Nossa Senhora da Conceição, situado na Av. Francisco Trein, 596, no 

Bairro Cristo Redentor, na cidade de Porto Alegre, RS. O GHC é formado pelos seguintes hospitais: Hospital 

Nossa Senhora da Conceição, Hospital Fêmina, Hospital da Criança Conceição, Hospital Cristo Redentor e pelo 

Serviço de Saúde Comunitária. 

      O Chalé da Cultura promove e oferece diversas atividades gratuitas a usuários do Hospital Nossa 

Senhora da Conceição, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e à população em geral, dentre elas: Oficinas 

de tear, tricô e crochê; Oficina Mil Artes; Oficina de Poesia; Oficina de Capoeira; Oficina de Fotografia; Oficina 

de Audiovisual; Oficina de Papel Machê; Oficina de Teclado; Feira de Artesanato; Sarau Cultural; Projeto 

Memória Dique; Cursos de Capacitação para Contadores de Histórias; Aplicação de Reiki; Apoio a eventos 

realizados pela Residência Integrada; Rodas de Conversa, Etc. O Chalé possui também uma biblioteca infantil, 

infanto-juvenil e adulto, onde os usuários dos Hospitais e comunidade em geral podem ler e pegar livros para ler 

em casa, sem data prévia para devolução, pois acreditam que cada pessoa tem seu tempo para leitura. O Chalé 

dispõe também de brinquedos e material para desenhar e colorir, disponível às crianças que esperam por 

atendimento.  

     O Chalé da Cultura é um importante espaço de convivência social e de promoção da saúde, que 

possibilita a livre expressão por parte dos usuários e frequentadores do local. A Promoção da Saúde é muito 

subjetiva, mas vivenciando no Chalé pude ver o quanto a arte e a cultura são importantes na produção de saúde e 

os benefícios que pode proporcionar aos envolvidos, tanto para quem recebe a ação, quanto para quem a pratica. 

E o Chalé da Cultura, através de suas diversas atividades, propicia à comunidade integração na produção de arte 

e cultura como protagonistas destas ações. 

 


