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carpinteiro José e sua es-
posa Maria, pobres e
moradores de uma co-
munidade onde as ca-
rências são muitas e às

vezes parecem insolúveis, têm anda-
do muito felizes com seu filho. Aos 29
anos, o rapaz tem nível superior, pro-
fissão definida e trabalha numa das
mais renomadas instituições públicas
do país. A vida de Jean Maciel Xavier
começou a mudar quando, há oito
anos, ele se inscreveu na primeira tur-
ma do curso de formação de monitores
para museus e centros de ciência do
Museu da Vida da Fiocruz. O projeto,
que está iniciando agora, neste mês
de março de 2007, a sua sétima tur-
ma, tem representado uma mudança
considerável na vida de jovens de 16
a 21 anos, estudantes do Ensino Mé-
dio de escolas públicas, que moram
ou estudam em comunidades vizinhas
à Fundação. O curso coleciona históri-
as bem-sucedidas, todas devidamente
arquivadas e comentadas com satisfa-

A ciência da inclusão

ção por sua coordenadora, a pedagoga
Isabel Aparecida Mendes.

Educadora que atuou em peças de
teatro infantil, jovem e amador, Isabel
está no Museu da Vida desde antes
do início da primeira turma do curso.
E o seu relacionamento com comuni-
dades de baixa renda vem de longe,

O
já que ela trabalhou na Rocinha (em
programas de alfabetização de crian-
ças e saúde da mulher). Atualmente,
Isabel está à frente, no curso de for-
mação de monitores, de uma equipe
multidisciplinar que reúne atores, his-
toriadores, biólogos, psicólogos,
biblioteconomistas, museólogos e
designers, entre outros profissionais.
“Durante o curso, de março a setem-
bro os jovens têm palestras, oficinas,
jogos, dinâmicas, debates, leituras e
dramatizações, num processo em que
todo o Museu da Vida participa. E de
setembro a março ocorre o apro-
fundamento do que foi visto nos me-
ses anteriores, quando eles fazem es-
tágio”, diz Isabel. O aprofundamento
é feito nos cinco espaços do Museu
em que atuam os monitores.

Isabel, que tem apresentado os
resultados do projeto em outros esta-
dos e países, conta que o curso tem
apresentado outro aspecto extrema-
mente salutar: “Desde a primeira tur-
ma, e chegam a dezenas os jovens

foto da isabel

EDUCAÇÃO

Isabel Mendes (à dir.) coordena o curso
desde a sua criação, em 1999

Ricardo Valverde

Leandro Alves e Daiene Mendes, da sexta turma do curso de formação de monitores, no Parque da Ciência
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que passaram por nossas salas, ne-
nhum foi aliciado pelo tráfico, o que
nos dá muita alegria”, comemora a
coordenadora, que mantém um ban-
co de dados com informações de to-
dos os que freqüentaram o curso e a
cada seis meses localiza e reúne os
ex-alunos para saber como estão. São
132 ex-alunos, dos quais 54 já conclu-
íram ou estão cursando faculdade. No
entanto, esta vitória sobre a crimi-
nalidade – tão presente no cotidiano
da maioria dos alunos, que moram em
bairros onde os índices de violência são
altos –, ao ser confrontada com cenas
típicas da periferia do Rio, mostra que
ainda há muito a ser feito.

Com Isabel trabalha a ex-monitora
Leliane Batista, hoje sua assistente,
moradora do bairro do Jacarezinho, si-

tuado próximo ao campus da Fiocruz.
Em dezembro de 2005, ao voltar para
casa, por volta das 21h, a jovem se viu
no meio de um tiroteio entre bandidos
e policiais. Ela levou dois tiros e a bala,
que entrou pelas costas e saiu pelo
peito, a fez receber duas placas de pla-
tina e alguns parafusos no antebraço
esquerdo. Esta vivência com um Rio
sem glamour, longe das praias e paisa-
gens de cartão postal, faz com que
muitos profissionais peçam a Isabel para
dar palestras no curso, já que têm inte-
resse não apenas em disseminar conhe-
cimentos, mas também em conhecer
e ouvir o que os jovens têm a contar de
uma rotina muitas vezes brutal.

Atualmente Isabel está muito
empolgada com o projeto Avicênia/
Gestão por Competências, que teve

início em janeiro de 2006 e conta com
o apoio da Vice-presidência de Desen-
volvimento Institucional e Gestão do
Trabalho da Fiocruz, em parceria com
o Instituto Oi Futuro. O público esco-
lhido para o Avicênia é o dos alunos e
ex-alunos do curso de formação de
monitores. O projeto pretende reco-
nhecer saberes oficiais e não-oficiais,
estabelecer troca de conhecimentos
entre os jovens e formar uma rede so-
cial que se estabeleça como um ins-
trumento efetivo de inclusão social no
mercado de trabalho.

Da Maré a Paris

Morador da Vila do Pinheiro, uma
das comunidades do Complexo da
Maré, situado nas imediações da
Fiocruz e no caminho de todos os que
chegam ao Rio de Janeiro (ou dele
saem) de avião, Jean Maciel Xavier
participou da primeira turma do curso
de formação de monitores, em 1999.
Como um dos pioneiros, teve seis
meses de aula e mais um tempo de
experimentação nos espaços do Mu-
seu da Vida antes de escolher o local
em que ficaria: o Ciência em Cena.
Para o rapaz, hoje com 29 anos, não
foi difícil chegar a esta opção, já que
seu interesse pela arte dramática o
levou a freqüentar, na mesma época,
um grupo de teatro do oprimido da co-
munidade, cujas aulas eram ministra-
das pelo dramaturgo Augusto Boal, ele
próprio criador do conceito. Formado

Monitora conta a história da Fundação a alunos em visita ao campus
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em arquivologia e hoje funcionário da
Fiocruz, Jean trabalha na Sala de Con-
sulta do Arquivo da Casa de Oswaldo
Cruz, onde lida com o acervo de texto,
fotografias, sons e vídeos da Fundação.

Em 1999, ao se deparar com um
anúncio posto no Centro de Estudos e
Ação Solidária da Maré (Ceasm), o
então pré-vestibulando Jean se interes-
sou em fazer o curso oferecido pelo
Museu da Vida. Era a oportunidade de
conhecer uma instituição que ainda
não se abrira totalmente para grande
parte da população do seu entorno,
que a reverenciava a distância, e man-
tinha um tradicional desconhecimen-
to sobre o que era feito no imponente
Castelo que domina a paisagem da
região da Leopoldina. Jean se encan-
tou com a beleza e o verde do campus
e descobriu, nas aulas do curso, um
ambiente democrático, em que a dis-
cussão e o debate são incentivados.
“O contrário do que eu tinha na esco-
la”, acrescenta. Esse espaço de liber-

dade e conscientização ajudou Jean a
impulsionar os trabalhos que já desem-
penhava na Pastoral da Juventude da
Igreja de São José Operário, na Maré,
onde era um ávido leitor de Leonardo
Boff e Frei Betto, e a fundar, com ami-
gos, a ONG Marécheia, que desenvol-
ve projetos nas áreas de educação,
cultura popular e geração de renda,
além de manter um curso pré-vestibu-
lar para jovens pobres, o Provest.

Atualmente cursando uma pós-gra-
duação na Uni-Rio que reúne arqui-
vologia, museologia e biblioteconomia,
Jean, que é solteiro e mora com a fa-
mília (os pais José e Maria), lembra
muito bem da época em que residia
em uma palafita, corria pelado pelos
becos da Maré e, nos dias de chuva
intensa, via riachos invadirem os bar-
racos. A vida difícil vivida na comuni-
dade, que como tantas outras também
é marcada pela violência, contribuiu
para Jean escrever – e ser um dos ga-
nhadores – de um concurso da Unesco
e do jornal Folha Dirigida, em 2004. O
concurso Escrevendo a Paz, destinado
a estudantes universitários, propunha
que os candidatos fizessem redações
sobre a paz. Dos quase 13 mil traba-
lhos inscritos, chegou-se a uma seleção
dos 100 melhores, que foram reuni-
dos em um livro homônimo do concur-
so, editado pela Unesco em três idio-
mas (português, inglês e francês). E
Jean foi além: das 100 redações
publicadas no livro, foram selecionadas
dez cujos autores ganharam uma via-
gem a Paris para o lançamento da
obra. Em maio de 2005 ele sobrevoou
o Atlântico pela primeira vez para de-
sembarcar na capital francesa, onde
passou uma semana, e na qual conhe-
ceu o Museu do Louvre, o Palácio de

Versalhes, o Arco do Triunfo, a Aveni-
da Champs-Élysées e os charmosos
cafés. “Faltou a Torre Eiffel. Porque
faltou dinheiro para ver tudo”, recor-
da, entre risos, Jean.

“Você é uma múmia!”

Embora o colégio seja muito perto
do campus da Fiocruz, mesmo assim
Daiene Mendes, de 17 anos, pega três
ônibus para atravessar os poucos
quilômetros entre os bairros de
Higienópolis e Manguinhos e chegar
ao Museu da Vida para participar do
curso de formação de monitores. Visi-
tante do campus desde pequena – seu
pai trabalha no setor de pintura e aTodos os dias, os monitores conduzem

o público nas visitas à Fiocruz

Daiene: “Descobri um mundo que não conhecia”
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mãe era funcionária da seção de lim-
peza do Instituto Fernandes Figueira
(IFF) até descolar a retina e se aposen-
tar – ela participou da sexta turma,
cujas aulas terminaram em outubro de
2006. Para Daiene, o curso mudou sua
vida: “Amadureci, aprendi muito, des-
cobri um mundo que até então não
conhecia. Passei a freqüentar museus
e centros culturais e pela primeira vez
entrei no Teatro Municipal. Meus ami-
gos, que não têm essa vivência, agora
perguntam se virei múmia, já que para
eles museu é coisa de velho. Na co-
munidade as pessoas não têm esse
hábito”, conta Daiene, que conheceu
o namorado, Isaac, no Museu da Vida.
Ele foi da quinta turma.

Agora apaixonada por centros cul-
turais – tanto que fez questão de assis-
tir no cinema ao filme Uma noite no
museu – ela já começa a incentivar a
irmã de 10 anos a gostar desses espa-
ços e sempre que pode traz a menina
para visitar o campus. “O papel do

monitor é este: informar, instigar, pro-
vocar, criar curiosidade”, afirma a jo-
vem, que durante o curso recebeu,
como todos os demais, uma ajuda de
R$ 80 e agora, no estágio, que vai até
o fim de 2007, viu esse valor subir para
R$ 145. É o mesmo que recebe o seu
colega Leandro Alves, de 20 anos. Tam-
bém morador de Higienópolis, o rapaz
se inscreveu no curso por indicação de
um amigo. Cursando o terceiro ano do
Ensino Médio de uma escola pública
em Vila Isabel, à noite, ele pretende
prestar vestibular para história. Pela
manhã, das 8h ao meio-dia, trabalha
como office boy em uma firma em Del
Castilho. Assim como Daiene, Leandro
virou algo de gozações de alguns ami-
gos, que o apelidaram de “museu”.

Atuando como monitor no Castelo
da Fiocruz, Leandro diz que entre as
perguntas mais comuns feitas pelos visi-
tantes que ele conduz nas visitas pelo
histórico prédio da Fundação estão as
seguintes: “O Oswaldo Cruz morava

aqui?” e “Este castelo tem fantasmas?”.
Como se vê, monitores também servem
para derrubar lendas e falsas histórias.

O curso de formação de
monitores

Apoiado pelo programa Jovens
Talentos, da Faperj, o curso de forma-
ção de monitores do Museu da Vida
busca trabalhar a auto-estima dos es-
tudantes, estimulando vocações cien-
tíficas, desenvolvendo potenciais e pro-
movendo a educação para a cidada-
nia. O período de formação inclui cur-
so e estágio, com duração de aproxi-
madamente dois anos. Os monitores
aprendem, por meio da educação não-
formal, conteúdos específicos dos di-
ferentes espaços do Museu da Vida,
que envolvem as seguintes áreas da
ciência: biodiversidade, relações entre
arte e ciência, história da ciência e da
saúde, comunicação, organização da
vida, energia e fenômenos da física. A

Monitor usa desenhos de Leonardo Da Vinci para explicar o funcionamento da visãoJean Xavier e monitores da última turma
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tarefa dos monitores, quando atuam
como estagiários, é mediar a visitação
aos vários espaços do Museu. O
curso motiva os monitores a continuar
estudando e cria um espaço próprio de
reflexão para a construção coletiva do
conhecimento, estimulando a popu-
larização da ciência.Os espaços do
Museu da Vida em que os monitores
atuam, agindo como guias para os que
visitam a Fiocruz, são os seguintes: Es-
tação do Trenzinho da Ciência, onde
fica o Centro de Recepção, em que os
visitantes são acolhidos e recebem in-
formações sobre o agendamento,
visualizam o campus por meio de uma
maquete e discutem a arquitetura de
diversas construções tombadas pelo
patrimônio histórico; Espaço Biodes-
coberta, que abriga uma exposição

permanente sobre o conhecimento ci-
entífico a respeito da vida e suas di-
mensões culturais e históricas; Ciência
em Cena, que usa a arte cênica para
estimular o interesse científico e a per-
cepção do quanto existe de ciência e
tecnologia na vida cotidiana, promoven-
do a junção entre áreas de conhecimen-
to; Parque da Ciência, que permite ao
visitante experimentar e construir con-
ceitos que o ajudarão a entender como
os sistemas vivos funcionam e suas re-
lações com a saúde, a ecologia e a
qualidade de vida; e Espaço Passado
e Presente, onde o visitante entra em
contato com a beleza da arquitetura
mourisca e com questões relativas a
divulgação científica, ciência e socie-
dade e arquitetura.

Acima, maquete que ilustra como moléculas se unem. Ao lado, no teto, estruturas da
célula e representação do vírus da gripe

De forma lúdica, alunos assimilam conceitos que ajudam a entender os seres vivos


