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Com proposta inovadora, a Fiocruz
investe em iniciativas capazes

de transformar as condições de vida
e saúde das populações

em territórios vulnerabilizados

COOPERAÇÃO SOCIAL

Fernanda Marques

Fiocruz produz vacinas,
medicamentos e... tecnolo-
gias sociais. Sim, a Fundação
protagoniza ações no cam-
po da cooperação social –

atuando na perspectiva da garantia dos
direitos fundamentais e do desenvol-
vimento sustentável enquanto condição
para a redução das vulnerabilidades
socioambientais. Ao estimular o desen-
volvimento compartilhado de tecnologias
em gestão social territorializada, parti-
cipativa e democrática de políticas
públicas, instiga as comunidades a se
organizarem e buscarem soluções para
problemas, inclusive os de ordem
estruturais e globais que interferem
localmente. Este é o grande diferencial:
investir em projetos que sejam intensivos
em gestão participativa, participação
social e solidariedade, pautados por
conceitos de equidade, território, redes

Compromisso
social renovado
Compromisso
social renovado

A
sociais e autonomia dos sujeitos. Foi com
base nesses princípios e conceitos que a
Coordenadoria de Cooperação Social da
Presidência da Fiocruz abriu um novo
capítulo na atuação da instituição, ao
lançar o Edital Interno CSDT/Fiocruz –
001/2009, em agosto do ano passado,
com duas linhas centrais: o desen-
volvimento equânime e sustentável dos
territórios no entorno dos campi de
Manguinhos e Mata Atlântica; e o
reforço e/ou a estruturação do capital
sócio-organizativo de segmentos e
categorias sociais vulnerabilizadas com
finalidade de participação no Sistema
Único de Saúde (SUS) e nas políticas
públicas. Em dezembro, foram assinados
os contratos para a execução dos 16
projetos selecionados – iniciativas que
visam produzir resultados, impactos e
mudanças na saúde e nas condições de
vida das populações em territórios
vulnerabilizados. Após meses de
trabalho, os projetos já demonstram que

a Fiocruz tem excelência não só na
pesquisa científica, mas também na
indução de tecnologias sociais.

“Recebemos 46 propostas de
projetos, todas relevantes do ponto de
vista das tecnologias e políticas sociais,
e, num primeiro momento, contem-
plamos parte delas”, diz o coordenador
de Cooperação Social da Fiocruz, José
Leonídio Madureira Sousa Santos. As
propostas enviadas, segundo Santos,
apontam para uma ampla variedade de
iniciativas, que trabalham com o
conceito ampliado de saúde – esta não
é apenas a ausência de doenças, mas a
promoção da qualidade de vida e do
bem-estar social, incluindo questões
como capacitação profissional, emprego,
trabalho, renda e segurança alimentar.
Nesse conceito ampliado, o território
também adquire um status diferenciado,
que ultrapassa a noção de perten-
cimento a um lugar e engloba as rela-
ções específicas daquele lugar com as
diferentes macropolíticas. “O impacto de
uma política macroeconômica sobre um
determinado território pode ter impor-
tante repercussão no campo da saúde.
Se as diversas fábricas e lojas de um polo
industrial – como o do vestuário, que é
intensivo em mão-de-obra local –
fecham suas portas, as consequências
podem ser desemprego, pobreza e
doenças naquele território”, exemplifica
o coordenador.

Desenvolver iniciativas indutoras
que contribuam para que os indivíduos,
enquanto sujeitos de direitos, e suas
organizações se mobilizem e propo-
nham ações no campo do desen-
volvimento equânime, territorializado e
sustentável e das políticas públicas, com
exercício pleno da cidadania: este é um
objetivo da Fiocruz reafirmado a partir
do edital da Cooperação Social. É a
primeira vez que a Fundação lança um
edital como este, mas contribuir para a
inovação em tecnologias sociais e
combater as iniquidades já fazem parte
da missão institucional há muito tempo.
“Este edital inaugura um novo momento
na estruturação da área de projetos
sociais da Fiocruz, em que reafirmamos
nosso compromisso com a sociedade,
sobretudo com as parcelas da população
ainda excluídas. Além disso, a Fundação,
neste momento, está coordenando o
Comitê de Entidades no Combate à
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Fome e pela Vida (Coep), uma grande
rede de mobilização social de organi-
zações do Brasil que foi criada em
1993 e se tornou uma referência em nível
nacional e internacional”, diz o presidente
da Fiocruz, Paulo Gadelha. Segundo ele,
a Fundação foi umas das primeiras enti-
dades a aderir à iniciativa, num primeiro
momento pela experiência que acumu-
lava no campo da formação de coope-
rativa de trabalhadores e nos diferentes
trabalhos sociais que já realizava com
comunidades do entorno do seu campus
principal, em Manguinhos.

Ao todo, o edital selecionou 16
projetos (tabela), seis voltados para a
região dos campi da Fiocruz em Man-
guinhos e na Mata Atlântica e dez para
outras localidades do país. Dos projetos
para Manguinhos e Mata Atlântica, dois
têm financiamento de R$ 150 mil cada.
Todas as demais iniciativas recebem R$
50 mil cada. No total, a Fiocruz destina
R$ 1 milhão para o desenvolvimento de
projetos sociais que serão executados
durante um ano. Os recursos são liberados
gradualmente, conforme o cronograma
de desembolso de cada projeto.

A seleção dos projetos foi feita por
uma comissão formada por 22 membros,
11 da Fiocruz, indicados por diretores de
unidades da Fundação, e 11 de insti-
tuições externas convidadas, como
universidades, ONGs e órgãos gover-

namentais. “A ideia de formar esse júri
amplo e diversificado foi muito positiva”,
comenta Paulo Magalhães, representante
da Caixa Econômica Federal que integrou
a comissão. Foram selecionados projetos
em três eixos temáticos – Educação,
Comunicação e Cultura; Trabalho, Renda
e Solidariedade; e Território e Saúde. A
expectativa é que essas iniciativas
beneficiem direta e/ou indiretamente
milhares de pessoas em comunidades do
Rio de Janeiro e de outros três estados:
Bahia, Minas Gerais e Pernambuco.

A Coordenadoria de Cooperação
Social mantém contato com os coorde-
nadores dos 16 projetos, que informam
os avanços do trabalho e as dificuldades
enfrentadas. Ainda não foi feita uma
avaliação formal do andamento dos
projetos, mas já foram definidos alguns
indicadores para mensurar os resultados
de cada iniciativa. “A definição de
indicadores é um processo coletivo e
dinâmico. Devemos colaborar para a
avaliação do trabalho de cada projeto e
do próprio edital, mas não podemos nos
limitar a indicadores quantitativos –
precisamos aprimorar ferramentas
qualitativas”, explica Santos.

Um dos projetos selecionados, por
exemplo, estimula a coleta seletiva de
lixo. A quantidade de materiais recicláveis
recolhidos é um indicador quantitativo
importante, mas a conscientização am-

biental e a mudança de atitude em
relação ao lixo e à reciclagem são indi-
cadores igualmente importantes, porém
não tão facilmente mensuráveis. “Com
o correr do tempo, você começa a
perceber uma mudança na paisagem,
com menos lixo, decorrente, por um lado,
do descarte seletivo e, por outro, da
coleta regular de resíduos pelo poder
público. Está aí uma mostra de que o
projeto sensibilizou os moradores e estes
interferiram na política pública de limpeza
urbana”, comenta Santos.

Para discutir esta e outras questões,
foi realizada uma primeira reunião com
os coordenadores dos 16 projetos, em
fevereiro deste ano. Uma segunda reunião
ocorre ainda em 2010. Em pauta: a ava-
liação do próprio edital; a articulação e a
troca de experiências entre os projetos; e
os indicadores quali-quantitativos. Ou seja,
um balanço do que funcionou bem e
daquilo que ainda precisa melhorar. “Essa
segunda reunião pode significar uma
espécie de ponto de partida para come-
çarmos a planejar um segundo edital.
Temos a intenção de repetir a experi-
ência”, adianta o coordenador de
Cooperação Social. As páginas a seguir,
que apresentam uma amostra dos projetos
selecionados no primeiro edital, demons-
tram justamente a relevância de repetir a
experiência, para que outras iniciativas
como estas possam ser levadas adiante.

Projetos selecionados por eixo

Educação, Comunicação e Cultura

Educação, cultura e cidadania: terri-
torializando a proposta da politecnia nas
comunidades circunvizinhas aos campi
Manguinhos e Mata Atlântica

Cultura portátil na Cidade de Deus

Promoção do cuidado à saúde e da
cidadania no município de Jiquiriçá (Bahia)

Comunidádiva (novas formas de coope-
ração e ação entre pesquisadores, inte-
grantes de ONG e moradores)

Turismo pedagógico: um novo olhar
sobre a cidade

Trabalho, Renda e Solidariedade

Profito Pedra Branca

Coleta seletiva de resíduos sólidos urba-
nos na Colônia Juliano Moreira

Desenvolvimento sustentável e promoção
da saúde: implantação da Agenda Cidades
Saudáveis integrada à Agenda 21 nas
comunidades tradicionais e áreas protegidas
do Mosaico da Bocaina

Badalando a cidadania: a participação das
famílias como um instrumento de promoção
da saúde de adolescentes de uma comu-
nidade em Santa Teresa/RJ

 Feira do Talento: fortalecimento de
empreendimentos econômicos solidários da
Cidade de Deus/Jacarepaguá

Território e Saúde

Construindo coletivamente indicadores de
saúde ambiental: qualificando a intervenção
da sociedade civil no acompanhamento e
proposição de políticas públicas

Capacitação comunitária para a prevenção
da tuberculose e parasitoses por meio de edu-
cação popular participativa em saúde, em
comunidade de baixa renda do entorno do
campus da Fiocruz, Manguinhos, RJ

Tecnologias sociais para a promoção da
participação cidadã na gestão democrática
do território saudável

Programa de participação comunitária:
acesso em saúde e controle da esquis-
tossomose em área endêmica do município
de Jequitinhonha (MG)

 Estratégias de comunicação para a
construção de territórios sustentáveis no
contexto da cadeia produtiva do petróleo
em Pernambuco: uma abordagem de
saúde ambiental

 O projeto Farol se encaixa, ao mesmo tempo, nos três eixos de atuação: conduzido
em Ribeirão das Neves, município de maior vulnerabilidade social na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, propõe ações coletivas, integradas às políticas
setoriais, para potencializar a geração de renda e o acesso aos serviços de saúde,
envolvendo, sobretudo, jovens
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Projeto aposta no cultivo
agroecológico de plantas
medicinais para a preservação
ambiental e a promoção da
qualidade de vida

alorizar as características
socioculturais das comuni-
dades agrícolas, promover

a capacitação e a renda das famílias
de agricultores, preservar o meio
ambiente e fortalecer a Política Na-
cional de Plantas Medicinais e Fito-
terápicos: estes são os resultados
almejados pelo projeto Profito Pedra
Branca. Este envolve agricultores que
vivem dentro e no entorno do Campus
Fiocruz da Mata Atlântica e do Par-
que Estadual da Pedra Branca, na Zona
Oeste do Rio de Janeiro. As atividades
começaram em julho de 2006, quan-
do teve início a aproximação com os
trabalhadores e foi feito um levanta-
mento das características e necessida-
des locais. Agora, com os recursos do
edital da Coordenadoria de Coopera-
ção Social da Fiocruz, o Profito está
dando continuidade às suas ações de
capacitação e desenvolvimento de
modelos de produção.

Atualmente, 30 trabalhadores
de agricultura familiar frequentam o
Curso prático de cultivo e comer-
cialização de plantas medicinais. Nos
encontros pedagógicos quinzenais, eles
participam de oficinas de capacitação
sobre agroecologia, pós-colheita
(mercado e beneficiamento), a área
de fitoterápicos e gestão – temas
definidos a partir de discussões em
conjunto com os agricultores, que tam-
bém têm voz na escolha dos fitote-
rápicos a serem produzidos. Com essa
metodologia participativa, o curso
combina teoria e prática, além de
promover visitas às pequenas proprie-
dades familiares e reuniões inter-
comunitárias, com o objetivo de

zindo espécies como a aroeirinha
(Schinus terebinthifolius), a erva
baleeira (Cordia verbenacea) e a
carqueja (Bacharis trimera), conheci-
das pelo uso no tratamento de feridas
e úlceras, inflamações e problemas
estomacais, respectivamente.

As unidades demonstrativas de-
vem funcionar como módulos básicos
a serem multiplicados nas comunida-
des. A escolha das espécies cultivadas
depende de uma série de critérios,
como ocorrer na Mata Atlântica e
constar tanto na Relação Nacional de
Plantas Medicinais de Interesse ao SUS
quanto no Programa Municipal de
Fitoterapia do Rio de Janeiro. Também
depende de variáveis como as carac-
terísticas do solo e a aptidão dos agri-
cultores de cada área.

“As mudas utilizadas serão pro-
duzidas pela Plataforma Agroecológica
de Fitomedicamentos de Farmangui-
nhos, o que possibilita a garantia da
qualidade fitossanitária, a certificação
de origem – baseada em estudos quí-
micos, genéticos e taxonômicos –, e o
transplantio adequado”, explicam os
coordenadores. Posteriormente, os
agricultores, organizados em coopera-
tivas, terão autonomia para dar conti-
nuidade ao trabalho, que inclui a
negociação com compradores, tais
como pequenas farmácias de manipu-
lação e até laboratórios farmacêuticos.
“Está em estudo o fornecimento de

estender os resultados a um número
maior de trabalhadores.

Três comunidades integram o
projeto: Pau da Fome, Rio da Prata e
Vargem Grande, onde os agricultores
estão organizados em associações –
respectivamente, a Associação de La-
vradores e Criadores de Jacarepaguá,
a Associação de Agricultores Orgâni-
cos da Pedra Branca e a Associação
de Agricultores Orgânicos de Vargem
Grande. Esta última, inclusive, já é um
fruto da atuação do Profito. “O objetivo
é promover as competências dos agri-
cultores para cultivo sustentável,
beneficiamento e comercialização de
plantas medicinais, inserindo-os em
um arranjo produtivo local para gera-
ção de trabalho e renda”, dizem os
autores do projeto, coordenado pelo
Instituto de Tecnologia em Fármacos
(Farmanguinhos/Fiocruz).

Nesse sentido, o Profito busca
combinar a reflexão ambiental com o
uso sustentável da biodiversidade e a
aplicação racional de fitoterápicos.
Para tanto, ainda em fase de experi-
mentação, foram demarcadas algumas
unidades demonstrativas nas comuni-
dades e cada unidade foi projetada
para ser um sistema agroflorestal,
combinando os potenciais agro-
nômicos, ecológicos e mercadológicos.
A unidade demonstrativa implantada
no Campus Fiocruz Mata Atlântica está
em franco desenvolvimento, produ-

Agricultura
consciente

V
Trinta trabalhadores frequentam o curso prático de cultivo e
comercialização de plantas medicinais
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plantas e drogas vegetais e o desen-
volvimento de produtos que atendam
à demanda do SUS, conforme preco-
niza o Programa Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos. A produção
e o desenvolvimento estão previstos
para ocorrer a partir de maior de 2011,
após a capacitação dos agricultores. O
relacionamento com as indústrias para
a implantação de um arranjo produti-
vo local é objeto das Redes Fito, outra
área de atuação do Núcleo de Gestão
em Biodiversidade e Saúde de Farman-
guinhos, onde o Profito se insere”.

Nas comunidades participantes,
a maioria dos agricultores não utiliza
nenhum tipo de agrotóxico nem me-
canização do solo. Os principais pro-
dutos cultivados são banana e caqui,
mas também há plantações de aipim,
abacate e hortaliças. Cerca de dois
terços dos chefes de família na região
têm a agricultura como única ativi-
dade. Os filhos desses trabalhadores,
por sua vez, têm ocupações urbanas,

médica Olga Bastos, do Insti-
tuto Fernandes Figueira (IFF/
Fiocruz), e a artista plástica

Sonia Rollin se uniram em torno do pro-
jeto Badalando a Cidadania, dirigido a
200 adolescentes de uma comunidade
de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Ini-
ciado em 2008, com o financiamento
do Fundo Nacional de Saúde, o projeto
ofereceu atividades artísticas e esporti-
vas e oficinas de saúde, com o objetivo
de promover a qualidade de vida dos
jovens. A partir de 2010, no âmbito do
edital da Coordenadoria de Cooperação
Social da Fiocruz, o trabalho será ampli-
ado e passará a envolver também as
famílias dos adolescentes.

A ideia de incluir as famílias surgiu
a partir de um diagnóstico realizado por
meio da aplicação de questionários.
Esse levantamento revelou que os ado-
lescentes do projeto pertenciam a
famílias de baixa renda, com relações

encontrar para atividades lúdicas e
bate-papos, sob a orientação de pro-
fissionais das áreas de pedagogia e
psicologia. Já para as famílias, a pro-
posta é realizar oficinas para a trans-
formação de materiais descartados em
utensílios e peças decorativas. Além
de promover uma atitude reflexiva e a
geração de renda, as oficinas busca-
rão conscientizar sobre a questão do
lixo e do meio ambiente.

Acompanhados por monitores,
os participantes coletarão os materiais
descartados que serão transformados
durante os encontros e expostos e ven-
didos ao final do curso. Três monitores
já receberam treinamento e as inscri-
ções para as oficinas já começaram.
“Uma estratégia para dar continuida-
de ao projeto se baseia na articulação
com os comerciantes e o setor de tu-
rismo do bairro de Santa Teresa”, adi-
antam as coordenadoras.

conflituosas e violentas e história de
abuso de substâncias químicas, sobre-
tudo bebidas alcoólicas. “O inquérito
com as famílias dos adolescentes
identificou que a renda familiar gira em
torno de dois salários mínimos, o que
sabemos ser pouco para garantir suas
necessidades plenas. Além disso, a
violência intrafamiliar e o abuso de
substâncias químicas foram identi-
ficados em quase um terço das fa-
mílias. Desse modo, ações que gerem
renda e possibilitem uma maior
inserção das famílias serão uma boa
oportunidade para reverter as situações
identificadas”, dizem as idealizadoras
do projeto. “As atitudes dos familiares
interferem no desenvolvimento e na
estruturação da personalidade dos
adolescentes”, completam.

Atualmente, para os jovens, o
projeto oferece o Espaço do Adoles-
cente, um lugar onde eles podem se

de baixa qualificação
e caráter temporário.
“Na atualidade, a
região do entorno do
maciço da Pedra
Branca preserva o
contraste entre um
estilo de vida rural e
urbano, alternando
práticas de agri-
cultura com ativi-
dades ligadas a
serviços urbanos”,
descrevem os coor-
denadores.

Eles têm obser-
vado uma crescente
pressão imobiliária nos arredores do
parque e, ao mesmo tempo, verificam
que as áreas onde se pratica a agricul-
tura tradicional são as mais preservadas.
Daí a aposta em atividades agrícolas de
base agroecológica, voltadas à questtão
dos fitoterápicos, como barreira à de-
gradação ambiental na localidade. A

A

ideia é capacitar os agricultores de hoje
e as futuras gerações, visto que os jo-
vens da região têm trabalhos precários
e podem encontrar na agroecologia e
nas plantas medicinais não só uma fonte
regular de renda, mas também uma
forma de preservar o modo de vida da
comunidade à qual pertencem.

A maioria dos chefes de família na região tem a
agricultura como única atividade

O luxo do lixo
Após promover a inclusão social de adolescentes,
projeto buscará envolver também as famílias dos jovens,
por meio de oficinas de arte
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pesquisa aos moradores e os convidam
a participar do projeto. Neste primeiro
contato, a equipe aplica questionários
com perguntas sobre conhecimentos,
atitudes e práticas em relação à tuber-
culose e às parasitoses, a fim de veri-
ficar como a população codifica estes
agravos e conhecer suas representa-
ções sociais relacionadas a estas do-
enças. Em paralelo, também são
pesquisados dados nutricionais, por
meio do questionário de frequência e
consumo alimentar e da aferição de
peso e altura de todos os moradores.
Por fim, são entregues potes para co-
leta de amostras de fezes, para diag-
nóstico laboratorial de parasitoses
intestinais. Os exames são realizados
em parceria por laboratórios do Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e os
laudos são entregues nas residências.
Os indivíduos parasitados são encami-
nhados ao ambulatório do Centro de
Saúde da Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp/Fiocruz), para tratamen-
to das parasitoses intestinais, sob su-
pervisão médica, exames clínicos e
outros exames laboratoriais para pos-
sível diagnóstico de tuberculose. Nes-
ta ocasião, os moradores são também
convidados a participar de cursos e ofi-
cinas de educação em saúde – pre-
venção e auto-cuidado –, promovidas
pelo projeto em parceria com diversas
unidades da Fiocruz.

A experiência tem mostrado que
não é possível estudar as relações en-
tre tuberculose e co-morbidades sem
levar em conta uma série de fatores
socioambientais – como a precarieda-
de das habitações e a falta de sane-
amento básico – que afetam nega-
tivamente a saúde da população. Da
mesma forma, não é possível resolver
esses problemas sem o envolvimento
da comunidade e das autoridades com-
petentes, por meio de reforços a polí-
ticas públicas. Os moradores precisam
compartilhar informações e experiên-
cias e participar das decisões que afe-
tam o seu território. “Compartilhamos
saberes. Entendemos que academia e
comunidade podem caminhar juntas,
por meio da construção diálogica”, ex-
plica o coordenador do projeto, Anto-
nio Henrique Almeida de Moraes Neto,
pesquisador do Laboratório de
Ecoepidemiologia e Controle da
Esquistossomose e Geohelmintoses
do IOC. “Se não considerarmos as re-
presentações sociais da população, a
chance de sucesso do projeto é pe-
quena”, completa.

O projeto na comunidade do
Amorim surgiu de uma demanda da
própria comunidade. O grupo de
Moraes Neto já realizava trabalhos com
esta temática no município fluminense
de Campos dos Goytacazes. Alguns
moradores de Manguinhos, que são

Ciência com
ação social
Projeto combina pesquisa e
educação popular em saúde
para melhorar as condições de
vida da comunidade do
entorno da Fiocruz

esquisadores saem a campo
na comunidade do Amorim,
no Complexo de Mangui-

nhos, vizinho à sede da Fiocruz, no Rio
de Janeiro. Um dos objetivos é entender
as relações entre a tuberculose e co-
morbidades e a influência do estado
nutricional, dos fatores educacionais e
das representações sociais ligadas a estas
doenças. Esta poderia ser apenas uma
pesquisa, mas ela tem um diferencial:
combina ciência com ação social. Assim
é o projeto Capacitação Comunitária
para a Prevenção da Tuberculose e
Parasitoses Através da Educação Popular
Participativa em Saúde: um trabalho
coletivo de pesquisadores e moradores
para gerar conhecimento dirigido a
melhorias na saúde e na qualidade de
vida da população local.

Por meio de diálogos com a po-
pulação e visitas às residências, os
pesquisadores explicam o objetivo da

P
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funcionários da Fiocruz, tomaram conhe-
cimento desses trabalhos e solicitaram
que a iniciativa fosse desenvolvida tam-
bém na sua comunidade. O desenvolvi-
mento do projeto em Manguinhos foi
iniciado em parceria com a pesquisado-
ra Maria Helena Saad, do Laboratório
de Microbiologia Celular do IOC, que
estuda a tuberculose e outras mico-
bacterioses, e com o cientista social
Marcus Vinicius Campos, do Laborató-
rio de Inovações em Terapias, Ensino e
Bioproduto do IOC, que atua como o
palhaço Matraca em ações lúdicas de
educação em saúde. O projeto foi, ain-
da, estimulado pela Comissão de Res-
ponsabilidade Social do Instituto. “Sem-
pre trabalhamos em rede. A seleção no
edital da Coordenadoria de Cooperação
Social da Fiocruz possibilitou novas par-
cerias com outros laboratórios do pró-
prio IOC e com outras unidades da Fun-
dação, como a Ensp, junto à equipe da
pesquisadora Simone Cynamon Cohen,
do Departamento de Saneamento e Saú-
de Ambiental. Possibilitou também a nos-
sa inserção no projeto Teias-Escola
Manguinhos, que tem dado total apoio
às nossas ações”, afirma Moraes Neto.
Hoje, além de ser desenvolvido em
Campos dos Goytacazes e Mangui-
nhos, o projeto também já chegou às
comunidades do entorno do Campus
Fiocruz Mata Atlântica, em parceria
com a Rede Nacional de Mobilização
Social (Coep) e o Sebrae.

Em Manguinhos, pesquisadores
e estudantes saem a campo dia-
riamente. Com o auxílio de morado-
res recrutados dentro da própria comu-
nidade, mais de 600 moradias já fo-
ram visitadas, totalizando cerca de
2.500 moradores cadastrados. Já fo-
ram detectados casos de tuberculose
e parasitoses, como giardíase e ame-
bíase, entre outras. “Os casos de para-
sitoses intestinais estão associados ao
saneamento básico precário. Em mui-
tas casas, o esgoto é lançado em fos-
sas que contaminam a água consu-
mida”, conta Moraes Neto. Soluções
para este e outros problemas são
construídas conjuntamente com os
moradores, levando em conta o que
eles pensam sobre o seu território e
como identificam suas vulnerabilida-
des. “Não adianta dizer aos morado-
res que eles só podem beber água fil-
trada, se eles não têm dinheiro para
comprar um filtro ou galão de água
mineral. A orientação deve ser outra:
clorar a água para consumo e tomar
medidas de higiene, tais como limpar
a caixa d’água, porque esses procedi-
mentos podem ser incorporados ao
cotidiano deles”, exemplifica o coor-
denador. O inquérito domiciliar será
concluído em janeiro de 2011, englo-
bando 1,2 mil domicílios. “O nosso
compromisso é dar retorno rápido da
pesquisa para a comunidade e, por
meio de nossos resultados, reforçar

políticas públicas de saúde, sanea-
mento e educação”, garante Moraes
Neto. Uma vez diagnosticadas as
condições de vida e saúde na comuni-
dade, o projeto tem como objetivo
possibilitar uma discussão sobre
essa realidade. Ele propõe uma cons-
trução coletiva e dialógica entre a
academia e a comunidade de Man-
guinhos, de modo que ocorram trans-
formações visando melhorias na
qualidade de vida da população.

Para tanto, a ferramenta de tra-
balho é a educação popular em saú-
de. As atividades, que incluem ofici-
nas de autocuidado, cursos, palestras,
teatro, palhaçaria e até histórias em
quadrinhos, são desenvolvidas com e
para os moradores. “Em todas as eta-
pas os moradores vivenciam ativamen-
te o projeto. Eles trabalham junto
conosco. O diálogo é a nossa meto-
dologia”, diz Moraes Neto. Por exem-
plo, em oficinas de cerâmica, realiza-
das em parceria e capitaneadas pela
Universidade Estadual do Norte
Fluminense (Uenf), os participantes
poderão conhecer e construir modelos
em argila dos parasitas causadores de
doenças, aprendendo de forma lúdica
sobre as principais parasitoses que ocor-
rem na comunidade. Entre os cursos,
um dos destaques será o de saúde
comunitária, realizado em parceria
entre IOC, Ensp e Escola Politécnica
de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/
Fiocruz), no qual serão abordadas ques-
tões sobre habitação, território,
resiliência e prevenção de doenças, em
linguagem acessível, a partir dos re-
sultados da pesquisa e das percepções
dos moradores sobre o tema. Também
será realizado um curso de fotografia,
em parceria com a Comissão de Res-
ponsabilidade Social e o setor de Pro-
dução e Tratamento de Imagens do
IOC, que oferecerá aos participantes,
além do conhecimento científico,
capacitação profissional e, conse-
quentemente, oportunidade de empre-
go e renda. “Por demanda dos própri-
os moradores, a idéia é estender esse
projeto a todas as comunidades do
Complexo de Manguinhos, no âmbito
do Teias-Escola Manguinhos”, adian-
ta Moraes Neto.

Moradores de Manguinhos aguardam atendimento no Centro de Saúde da Ensp
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ixo reciclável – como papéis,
vidros, metais e plásticos –
pode se transformar em ali-

mentos. Esta é a proposta do projeto
Coleta Seletiva Solidária, que está sendo
realizado em comunidades da Colônia
Juliano Moreira, em Jacarepaguá, na
Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde está
localizado o Campus Fiocruz da Mata
Atlântica. A ideia é que os moradores
façam a separação dos resíduos sólidos
recicláveis e, após a limpeza destes ma-
teriais, os entreguem no posto de troca,
montado, por enquanto, uma vez por
semana. No posto, que funciona às quar-
tas-feiras, ao lado do Hospital Municipal
Jurandyr Manfredini, os resíduos são pe-
sados e trocados pela quantidade cor-
respondente de alimentos não perecíveis,
como farinha de mandioca, macarrão,
café, leite, açúcar, bebida láctea, arroz e
feijão, entre outros, conforme tabelas de
preço de mercado. O posto foi montado
pela primeira vez no dia 11 de agosto.
Após um mês, já haviam sido coletados
cerca de 900 quilos de materiais reci-
cláveis. Todo esse material, que poderia
estar acumulado nas comunidades, cau-
sando prejuízos ambientais e sanitários,
se transformou em uma alimentação
mais rica para os moradores.

O quilo de cada material reciclável
tem um valor financeiro específico,
assim como cada unidade de alimento.
Segundo as tabelas, por exemplo,
quem juntar um quilo de latinhas de
alumínio mais dois quilos de jornal pode
levar para casa um quilo de feijão. Basta
se dirigir ao posto, pesar o material reci-
clável recolhido, calcular o valor corres-
pondente e convertê-lo em gêneros
alimentícios, entregues aos moradores
na mesma hora.

Em um primeiro momento, o
projetou selecionou nas comunidades e
capacitou dez agentes ambientais, que
receberam treinamento para comunicar
aos moradores a importância de reciclar
e a oportunidade de troca no posto. A
divulgação ocorreu de porta em porta
durante cinco semanas, totalizando
cerca de 90% das casas dos setores 1 e
2 da Colônia Juliano Moreira, que é divi-
dida em seis setores. Alguns destes
agentes continuam no projeto, agora
auxiliando no processo de pesagem e
troca e no registro dos dados.

Os moradores, em sua maioria,
têm noção do significado da coleta
seletiva e associam a atividade ao
sentimento de cidadania. Eles conside-
ram a coleta seletiva uma solução para
problemas ligados aos resíduos sólidos,
pois, de modo geral, encontra-se muito
lixo acumulado nas comunidades,
indicando a necessidade de ações em
educação ambiental.

“Estima-se uma adesão ao projeto
de aproximadamente 8 mil moradores,
que serão beneficiados diretamente pelo
sistema de troca de seus recicláveis por
alimentos não perecíveis. Além de obterem
uma renda indireta, eles atuarão como
divulgadores do projeto, fazendo com que
cada vez mais pessoas participem”,
afirmam os responsáveis pela iniciativa. A
previsão é que o posto de troca funcione
por um ano e, depois, que o projeto con-
tinue de forma autossustentada, por meio
das parcerias firmadas. “Estamos, ainda,
buscando novos patrocinadores junto aos
supermercados da região e aos produtores
de embalagens descartáveis”.

Elaborado pela equipe de Gestão
e Educação Ambiental do Programa de
Implantação do Campus Fiocruz da Mata

Atlântica, o projeto conta com as seguin-
tes parcerias: Cooperativa de Catadores
Barracoop; Instituto Municipal de Assis-
tência à Saúde Mental Juliano Moreira
(IMASJM); empresa de reciclagem de
embalagens Recicoleta; e Associação de
Moradores da Floresta da Pedra Branca.
A iniciativa busca a autossustentabilidade,
num arranjo no qual cada envolvido tem
seu papel e todos saem ganhando.

O morador, ao fazer a coleta seletiva
de resíduos sólidos e dar um destino ade-
quado ao lixo, garante um ambiente mais
limpo e saudável para si e sua comuni-
dade, além de assegurar gêneros ali-
mentícios para sua família; a cooperativa
de catadores lucra com a venda dos
resíduos; e a Fiocruz e o IMASJM se forta-
lecem como indutores da responsabilidade
socioambiental. Além disso, a empresa
Recicoleta, criada pelos produtores de
embalagem Tetra Pak, patrocina o mate-
rial de divulgação e orientação do projeto,
assegurando o cumprimento da legislação
no que diz respeito ao destino dos resíduos
gerados em suas atividades.

Com o projeto Coleta Seletiva Soli-
dária, o objetivo é não só atuar na cadeia
de reciclagem do lixo, mas também dar
continuidade às atividades de consci-
entização ambiental. Assim, além do pos-
to de troca de recicláveis, o projeto inclui
oficinas de artesanato visando reutilizar
material que seria descartado e produzir
as mais variadas peças. Já foram realizadas
oficinas com a artesã Núbia Pinheiro, do
Galpão de Artes da Companhia Municipal
de Limpeza Urbana (Comlurb), que
ensinou a moradores algumas técnicas
para transformar papel jornal em objetos
artesanais. Cada participante levou para
casa um porta-lápis e um jogo americano
de mesa construídos com as técnicas
aprendidas. Numa oficina programada
para novembro, os participantes apren-
derão a transformar embalagens PET em
puffs ou outra peça artesanal.

Material reciclável
vira alimento
Moradores contribuem para um ambiente
mais limpo e saudável

L
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Artistas e instituições da
Cidade de Deus que trabalham
com música, dança, teatro,
artes plásticas, literatura e
produção audiovisual
conquistam profissionalização
e visibilidade

mbora sua imagem seja as-
sociada, principalmente, ao
movimento funk, a Cidade

de Deus (CDD), na Zona Oeste do Rio
de Janeiro, tem uma produção cultural
diversificada não só em relação à música
e à dança, mas também no que diz
respeito ao teatro, às artes plásticas e,
à literatura à produção audiovisual.
Contudo, as instituições culturais e os
artistas da comunidade, muitas vezes,
enfrentam dificuldades para se inseri-
rem no mercado de trabalho, devido à
carência de infraestrutura e à falta de
profissionalização. Superar esses obstá-
culos é o objetivo do projeto Circuito
Itinerante de Cultura, aprovado na
Secretaria Estadual de Cultura, que reú-
ne seis instituições voltadas para a arte
e a cultura na Cidade de Deus. O traba-
lho ganhou reforços com uma nova ini-
ciativa complementar, o Cultura Portátil,
resultado de um trabalho desenvolvido
no setor de Gestão Social do Complexo
Tecnológico de Medicamentos (CTM)
do Instituto de Tecnologia em Fármacos
(Farmanguinhos/Fiocruz).

O curso Cultura Portátil CDD, ini-
ciado em maio, visa capacitar as insti-
tuições da comunidade para que elas
elaborem e formatem seus próprios
projetos culturais. Os conhecimentos
adquiridos no curso permitem que os
artistas se organizem melhor. “O obje-
tivo maior do curso é dar ferramentas
para esses artistas formalizarem
projetos que ainda têm caráter
informal, tornando suas atividades
profissionais e conseguindo captar
recursos por meio das leis de incentivo
à cultura”, explica uma das coorde-
nadoras do projeto, Juliana Mattar.

No momento, o curso está no
módulo de apresentação de projetos,
no qual cada instituição participante
deve expor seu projeto e discuti-lo com
professores e alunos. “Há sempre uma
aplicação prática do conteúdo minis-
trado em aula. Os projetos que eles
estão expondo agora são resultados
dessa dinâmica do curso”, afirma a
coordenadora pedagógica do curso,
Márcia Zanelatto. Em síntese, um
grupo cultural, quando apresenta um
projeto bem estruturado, tem mais
chances de ser chamado para partici-
par de eventos, ganhando visibilidade.

Nesse sentido, ao final do curso,
será realizada a Feira de Projetos, onde
as instituições participantes terão a
oportunidade de montar estandes e
apresentar seus trabalhos. A feira será
visitada por representantes do Serviço
Social do Comércio (Sesc), Serviço
Social da Indústria (Sesi) e Associação
Comercial e Industrial de Jacarepaguá
(Acija), entre outros. Convites e par-
cerias podem aparecer como resul-
tados desse evento, que já começou a
ser planejado pelas 16 instituições que
frequentam o curso Cultura Portátil.

O projeto foi incentivado pela
supervisora do setor de Gestão Social do
CTM/ Farmanguinhos, Magali Chuquer.
Conta, ainda, com a participação do
sociólogo Jacob Portela e da contadora
Tânia Santos, que também trabalham no
setor. O projeto vislumbrou na arte e na

cultura uma alternativa para a promoção
da qualidade de vida no entorno do CTM.
“A capacitação das instituições permite
que elas possam se beneficiar de editais
de fomento, organizando-se no sentido
de captar recursos, públicos ou privados,
e desenvolver atividades autossus-
tentáveis”, explica a equipe. “Com isso,
além da formação profissional de
empreendedores culturais na comu-
nidade, será possível dinamizar a
economia local, tornando as atividades
culturais já desenvolvidas por estes
agentes uma importante fonte de renda
e emprego para os moradores. Manter e
ampliar as redes culturais já formadas
inclui a construção da cultura de paz, com
respeito à diversidade étnica, de gênero
e religiosa”, justificam.

A expectativa é que as instituições
participantes do curso atuem como multi-
plicadoras. “Essas instituições interagem
com outras na comunidade e funcionam
como multiplicadoras de conhecimento,
o que facilita a geração de emprego e
renda. A revitalização da cultura na comu-
nidade fortalece uma imagem positiva
da mesma e abre precedentes para a
formação de grandes parcerias, viabili-
zando uma rica produção cultural na
região”, celebram os autores do projeto.
“Vejo aqui na Cidade de Deus um grupo
muito comprometido, disposto a se ajudar,
a trocar conhecimentos. E esse grupo vem
aumentando e se solidificando cada vez
mais”, resume Juliana.

Muito além
do funk

E
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Lugar de
criança também
é fora da escola
Crianças e adolescentes saem
da sala de aula convencional
para conhecer espaços
culturais e pontos turísticos da
cidade do Rio de Janeiro

urismo ecológico, histórico,
cultural, científico e de lazer:
todas as modalidades de tu-

rismo podem contribuir para o aprendi-
zado dos alunos, formando cidadãos mais
críticos, reflexivos e participativos e esti-
mulando a valorização e a preservação
dos patrimônios sociais e culturais da ci-
dade. Convencidos desse potencial trans-
formador do turismo pedagógico, um gru-
po de profissionais do Instituto de
Tecnologia em Fármacos (Farmangui-
nhos/Fiocruz) decidiu arregaçar as man-
gas e elaborar um projeto que propor-
cionasse a crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social os be-
nefícios das atividades extra-classe. As-
sim surgiu o projeto Turismo Pedagógi-
co: um Novo Olhar sobre a Cidade.

A proposta da equipe de Farman-
guinhos está sendo desenvolvida com
129 alunos de 6 a 15 anos matriculados
em escolas públicas da Cidade de Deus,
na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Já par-
ticiparam do projeto as Escolas Munici-
pais Leila Barcellos, José Clemente e
Alberto Rangel. No “pacote” ecológi-
co, os estudantes já conheceram o Par-
que Estadual da Pedra Branca, o Jardim
Botânico e a Floresta da Tijuca. No “pa-
cote” histórico, estiveram no Museu His-
tórico Nacional, no Museu Imperial de
Petrópolis e na Ilha Fiscal.

“O passeio à Ilha Fiscal foi até ago-
ra o mais marcante. Levamos um grupo
que tinha dificuldade de aprendizado.
Eles ficaram concentrados na atividade
e escutaram atentamente a guia local
descrevendo o fato histórico. Foi impres-
sionante a curiosidade que eles demons-
traram pelo lugar e pela história. Até a
guia elogiou o comportamento e o in-

teresse daqueles alunos”, conta um dos
coordenadores do projeto, o sociólogo
Jacob Portela. Biblioteca Nacional, Mu-
seu de Astronomia e Theatro Municipal
são outros exemplos de pontos turísticos
que serão visitados. “A pretensão não é
um simples passeio, mas uma atividade
educacional que contextualize a teoria
do real, em um espaço de ensino fora
das quatro paredes de uma sala de aula”,
destacam os responsáveis pela iniciativa.

Para eles, o turismo é uma impor-
tante ferramenta pedagógica no proces-
so de construção do conhecimento, na
medida em que os passeios aos espa-
ços culturais e aos pontos turísticos po-
dem integrar, de forma eficiente e
prazerosa, conteúdos curriculares de
várias disciplinas. De acordo com a equi-
pe do projeto, apesar das vantagens do
turismo pedagógico, as escolas da rede
pública ainda encontram muitas dificul-
dades para oferecê-lo aos alunos, des-
de o desconhecimento sobre os bens
culturais da cidade até a falta de recur-
sos para obter transporte, lanche, ingres-
sos e suporte técnico de profissional da
área de turismo.

“Mais de 90% dos alunos nunca
tinham ido aos pontos turísticos visita-
dos e o mundo de muitos deles era res-
trito à área da comunidade. A novidade
para esses alunos não está apenas no
momento da visita, mas também no
caminho percorrido pelo ônibus. No tra-
jeto, percebemos o deslumbramento e
a curiosidade deles com os viadutos, o
porto, o aeroporto, a Baía de Guanabara
etc. Num dos passeios passamos pelo
Engenhão e foi aquela festa”, lembra
Portela. Esses resultados indicam que o
projeto está alcançando
seu objetivo: ampliar o
acesso de crianças e
adolescentes ao patri-
mônio histórico-cultural
do Rio de Janeiro, por
meio da realização de
passeios e da confecção
de trabalhos após as vi-
sitas, visando elevar os
índices de aprendizado
e sucesso escolar.

Outros objetivos
do projeto são: mobili-
zar, motivar e integrar

diretores, professores e acadêmicos da
área de turismo, destacando a impor-
tância do turismo para a comunidade e
para o processo de aprendizado dos alu-
nos; e elaborar roteiros turístico-pedagó-
gicos, atividade que envolve acadêmicos
de turismo e professores das escolas da
rede pública, visando incluir nos passei-
os, de forma lúdica e inovadora, con-
teúdos curriculares multidisciplinares.

“Temos tido o apoio irrestrito das
escolas: professores e diretores perce-
bem o projeto não como apenas uma
atividade de lazer, mas como uma pro-
posta amarrada metodologicamente.
Além disso, os acadêmicos que traba-
lham no projeto, dos cursos de peda-
gogia e turismo da Universidade Estácio
de Sá, parceira do projeto, têm a opor-
tunidade de aplicar as teorias na práti-
ca”, diz Portela. É importante destacar
também o apoio da Secretaria Municipal
de Educação por meio da 7ª Coor-
denadoria Regional de Educação. “Os
roteiros são elaborados em consonân-
cia com os conteúdos curriculares mi-
nistrados aos alunos durante o ano
letivo. Durante as visitas, professores e
acadêmicos fazem intervenções cha-
mando a atenção dos alunos para os
conteúdos relacionados aos locais visi-
tados”. A proposta tem surtido efeito.
Com foco nos estudantes com maior
dificuldade de aprendizado, muitas ve-
zes estigmatizados como “alunos-pro-
blema”, o projeto vem despertando as
potencialidades dessas crianças e ado-
lescentes. “Ao propor um aprendizado
inovador, a iniciativa está conseguindo
despertar nestes alunos a vontade de
aprender”, resume o sociólogo.
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Ensinar e
aprender:
um processo
coletivo
Pesquisadores, comunidade
e movimentos sociais
constroem juntos cursos de
qualificação profissional

ma iniciativa para a forma-
ção profissional de jovens e
adultos que contemple as
singularidades locais e con-

tribua para a maior inserção política e
sociocultural da população: assim
pode ser definido o projeto Educação,
Cultura e Cidadania – Territorializando
a Proposta da Politecnia nas Comu-
nidades Circunvizinhas aos Campi
Manguinhos e Mata Atlântica. Basica-
mente, a ideia é oferecer cursos aos
moradores das comunidades vizinhas
à Fiocruz. Mas com um grande dife-
rencial: o desenho e o currículo dos
cursos serão construídos a partir das
características e demandas das comu-
nidades. E tem mais: a construção dos
cursos será desenvolvida conjuntamen-
te por pesquisadores e professores da
Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV) e por moradores e
representantes de movimentos sociais.

“Embora tenhamos pesquisado-
res e comunidade com conhecimen-
tos diversos e distintos, entendemos
que o saber a ser trabalhado e apro-
priado será coletivo, não distinguindo
o saber científico do saber popular”,
afirma a coordenadora do projeto,
Grácia Maria de Miranda Gondim. Os
diferentes saberes, portanto, são com-
plementares e interdependentes.
Entretanto, para que o projeto se con-
cretize, é necessário muito diálogo.

Já foram realizados cerca de dez
encontros com moradores e represen-
tantes dos movimentos sociais. As pri-
meiras reuniões tinham como objetivo
apresentar a proposta e ouvir as críti-

cas, comentários e sugestões, para,
então, adequar melhor o projeto às
demandas locais. “Sem essa constru-
ção coletiva, o projeto se limitaria a um
conjunto de relatórios. Ou seja: só exis-
te projeto porque há participação, diá-
logo e pactuação”, diz a coordenadora.

Agora, os participantes estão sen-
do organizados em grupos de traba-
lho vinculados ao projeto por meio de
bolsas de estudo, cuja finalidade é
motivar e fortalecer a inserção das
comunidades no desenvolvimento da
pesquisa-ação colaborativa – estraté-
gia metodológica fundamental para a
formulação dos currículos. Esses gru-
pos de trabalho se constituem em es-
paços privilegiados de aprendizagem
pela articulação do ensino com a pes-
quisa na elaboração dos desenhos dos
cursos, consolidados em oficinas,
workshops e seminários. A novidade
nesse percurso é realizar, simultanea-
mente, no processo de implementação
do projeto, a qualificação das pessoas
envolvidas, oferecendo elementos te-
óricos e práticos da educação profissi-
onal em saúde para o passo seguinte:
a construção dos currículos.

“É bom destacar que, em qual-
quer processo formativo regulado pelo
Ministério da Educação e ofertado por
uma instituição de ensino e pesquisa
focada na educação politécnica em
saúde, temos que seguir alguns pas-
sos e elementos das propostas conti-
das tanto nos currículos nacionais
quanto no projeto político pedagógico
da escola. No entanto, o que quere-
mos é, a partir daí, construirmos um
novo currículo, pactuado e comparti-
lhado com os atores sociais dos terri-
tórios, contemplando elementos
teóricos e práticos vinculados ao con-
texto daqueles territórios. Os novos
currículos têm que fazer sentido para
as pessoas que irão ingressar no pro-
cesso de formação”, explica Grácia.

Reuniões sistemáticas têm sido
realizadas tanto em Manguinhos
quanto no Campus da Fiocruz Mata
Atlântica. A meta é que os cursos, cer-
tificados pela EPSJV, sejam implan-
tados em 2011, com 120 pessoas
inscritas numa primeira etapa. Serão
três cursos: técnico em meio ambiente

integrado ao ensino médio na oferta
da educação de jovens e adultos, com
cerca 2,5 mil horas de aula; espe-
cialização técnica em gestão socio-
política do território, com 180 horas de
aula; e capacitação de docentes para
conduzir o processo formativo, com
cerca de 500 horas de aula.

A capacitação de docentes de-
monstra a autossustentabilidade do
projeto, que visa, ainda, consolidar as
bases dos Polos Territorializados de
Educação Profissional em Saúde– es-
truturas da EPSJV com gestão colegiada
junto às comunidades. “Os polos são
uma iniciativa da Escola Politécnica da
Fiocruz no sentido de iniciarmos com
mais vigor um processo de educação
territorializada em Manguinhos e na
Mata Atlântica. A proposta é incluir a
população de fato no processo de en-
sinar e aprender, entendendo que a
educação politécnica é uma formação
integral, não só voltada para o merca-
do de trabalho, mas, sobretudo, para
formação de sujeitos construtores de
suas vidas, de sua liberdade e de sua
autonomia”, afirma a coordenadora.

Grácia, que também está à fren-
te do Polo de Educação Profissional em
Saúde Territorializado nos Campi
Manguinhos e Mata Atlântica (Terra-
mata), descreve a iniciativa como “um
movimento sinérgico de construção de
cidadania e conhecimento científico-
popular”. “As pessoas envolvidas –
pesquisadores, comunidade e movi-
mentos sociais – estão muito confian-
tes e eu diria até apaixonadas pela
proposta”, comemora.
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Fotos cedidas pelos coordenadores dos projetos
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