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Resumo:  
 
O tema da proposta visa a aplicação de abordagens participativas para desafios sociais em meio ao ambiente 
de trabalho de profissionais que atuam na assistência social, pedagogia e psicologia da Ala de Saúde Mental 
do HJAF (Hospital Infantil de Joinville - Jeser Amarante Faria). A justificativa decorre da recente instalação 
da Ala de Saúde Mental no hospital infantil de Joinville. O problema central foi orientado pela pergunta ‘Como 
delinear e conduzir um processo de design que oportunize a fluidez do conhecimento e da criatividade dos 
especialistas da Ala de Saúde Mental do HJAF visando proposições coletivas para a qualidade de vida de 
crianças hospitalizadas? ’ O objetivo geral da proposta é ouvir e compreender os desafios da equipe que 
integra áreas da pedagogia, da psicologia, da terapia ocupacional e da assistência social alocados na ala de 
Saúde Mental do HJAF, visando a atuação do designer como mediador e sintetizador no desenvolvimento de 
uma proposta participativa de apoio às atividades de recuperação das crianças. Com relação aos 
procedimentos metodológicos, a pesquisa é classificada como participante com a utilização de procedimentos 
como entrevistas, workshops e instrumentos de representação e síntese próprios do design, além de 
consultas a documentos, conversas informais e revisão de literatura. O Resultado constitui-se em uma 
tecnologia participativa destinada às práticas interdisciplinares da equipe multiprofissional (composta pelas 
áreas de pedagogia, psicologia, terapia ocupacional e serviço social) da ala de Saúde Mental do HJAF. 
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