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Julia Dias

m conjunto de 17 obje-
tivos compõem a Agen-
da de Desenvolvimento
Sustentável da ONU,
conhecida como Agen-

da 2030. Eles pretendem responder aos
principais desafios do mundo, integran-
do a visão econômica, social e ambi-
ental. Esses Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) se traduzem
em 169 metas e 232 indicadores, além
de meios de implementação.

Fruto de um consenso após um
longo processo de negociação entre os
193 países-membros da ONU, a Agen-
da é um horizonte de planejamento
de médio e longo prazo, com foco em
direitos humanos, paz, equidade e sus-
tentabilidade. Ela sucedeu os oito Ob-

Um salto de qualidade
As ações e a participação da Fiocruz na Agenda de
Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030

U
jetivos de Desenvolvimento do Milê-
nio (ODM), que deveriam ser alcança-
dos até 2015. A Agenda 2030 “é um
salto de qualidade extremamente sig-
nificativo”, defende o ex-presidente da
Fundação e atual coordenador a Es-
tratégia Fiocruz para Agenda 2030 (EFA
2030), Paulo Gadelha.

 “Os ODM eram mais dirigidos a
países com baixo índice de desenvol-
vimento, já que nos países desenvolvi-
dos aqueles objetivos já tinham sido
atingidos. Mas mesmo para muitos
países em desenvolvimento, não era
uma agenda que desafiasse um movi-
mento mais pleno para o seu atingi-
mento”, explica Gadelha.

Já os ODS inovam por seu caráter
universal, indivisível, integrado e “as-
piracional”. “A agenda é universal não
só porque foi assinada por 193 países,

mas porque ela se aplica todos os can-
tos do mundo. O lema central da Agen-
da é ‘ninguém deixado pra trás’, ele
traduz a questão da equidade. Se es-
tamos falando de expectativa de vida
ou inequidades sociais, estamos lidan-
do tanto em países com baixo desen-
volvimento, como cidades como Nova
York, na inequidade que existe dentro
de cada contexto”.

Outro ponto importante são seus
princípios orientadores: Pessoas, Pla-
neta, Prosperidade, Paz e Parcerias.
Conhecidos como “cinco pês”, esses
princípios resumem e reforçam a ideia
de integralidade entre os aspectos so-
ciais, ambientais e econômicos. “Os
enunciados dos ODS conseguem cap-
turar os grandes problemas contempo-
râneos, e na sua redação fazem isso
de maneira muito abrangente. Essa é
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a matriz que estrutura a Agenda. Ela
foi muito feliz ao desenhar e elencar
aquilo que é mais relevante dos desa-
fios contemporâneos, como clima,
energia, saúde etc”, opina Gadelha.

O caminho para o
Desenvolvimento
Sustentável

Desde Estocolmo, onde em 1972
aconteceu a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Hu-
mano, a ideia de desenvolvimento
sustentável começou a ser forjada.
Posteriormente, a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambi-
ente e o Desenvolvimento, também
conhecida como Eco-92 ou Rio 92,
voltou a debater o tema. Outras con-
ferências ao longo da década de 90
ajudaram a lançar as bases para a

Declaração do Milênio e a Agenda
do Milênio 2015, resultantes da Cú-
pula do Milênio, realizada no ano
2000, durante a Assembleia Geral da
ONU, em Nova York.

Posteriormente, novamente no Rio
de Janeiro, a Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Susten-
tável (Rio+20), em 2002, aprimorou
essa noção, incluindo também a di-
mensão social. Entre 2012 e 2015, a
ONU passou então a discutir as metas
pós-2015, um processo considerado
como um dos mais participativos no
âmbito das Nações Unidas, que cul-
minou na Agenda 2030.

“O esforço da Agenda 2030 é tão
relevante quanto o da criação da ONU
em 1950”, afirma o assessor da Presi-
dência da Fiocruz e secretário-execu-
tivo da EFA 2030, Guilherme Franco
Netto. “A previsão demográfica é que
quando o crescimento populacional
estagnar, o número de miseráveis será

maior que a população total do plane-
ta em 1950”, destaca ao mensurar o
desafio pela frente.

Durante todo esse processo, a Fi-
ocruz esteve presente e atuante. “O
tema saúde e desenvolvimento foi
atualizado e recriado em vários mo-
mentos da história da Fiocruz, assim
como os conceitos ambientais e eco-
lógicos também estiveram evoluindo
e se recriando. Desta forma, a Agen-
da estabelece uma tradução para os
tempos modernos daquilo que está na
matriz constitutiva da Fundação”,
explica Gadelha. A Fundação esteve
presente nos eventos internacionais
onde se forjaram os conceitos e me-
tas da Agenda. Carlos Chagas Filho
foi da Secretaria Geral de articulação
da Conferência de Estocolmo. Na Rio
92 e na Rio +20, pesquisadores da Fi-
ocruz tiveram intensa participação tan-
to nos encontros oficiais, quanto nos
eventos paralelos.
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A diplomacia brasileira também
teve papel central neste processo. O
país não apenas sediou dois eventos-
chave, como também teve forte pro-
tagonismo ao defender a inclusão da
dimensão social na visão de desen-
volvimento sustentável e ao trazer a
questão de ciência, tecnologia e ino-
vação como um tema central para o
alcance dos ODS. “A ideia é condu-
zir essas questões para os ODS, para
ações que tenham o máximo de im-
pacto integrado com o máximo de
eficiência e custo baixo”, afirma o
coordenador da EFA 2030.

Saúde como
pré-condição,
resultado e
parâmetro para o
desenvolvimento

A saúde teve importante presen-
ça na Agenda do Milênio, constituin-
do três dos oito Objetivos: a redução
da mortalidade infantil, a redução da
mortalidade materna e combate ao
HIV/AIDS e às doenças negligenciadas,
entre elas malária e tuberculose.

Novamente, nos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, o tema
aparece com força. Desde o documen-
to final da Rio +20 “O futuro que que-
remos”, a saúde é vista como “uma
condição prévia, um resultado e um
indicador de todas as três dimensões
do desenvolvimento sustentável”. Na
Agenda 2030, a saúde está presente
tanto no ODS 3, específico para o
tema, quanto em outros objetivos,
como saneamento, trabalho e nutri-
ção, que expressam os chamados de-
terminantes sociais da saúde.

No entanto, a perspectiva como
o tema entra nessas duas agendas é
criticada do ponto de vista da saúde
pública. “É lamentável que indicado-
res de saúde pública, capazes de cap-
tar o componente da vigilância sanitá-
ria e regulação, estejam ausentes”,
afirma Paulo Buss, coordenador do Cris
e ex-presidente da Fiocruz, ao criticar

as métricas definidas para avaliação
do sucesso do ODS 3.

A cobertura universal da saúde,
ideia-síntese do objetivo da saúde, tam-
bém é alvo de críticas e disputas. “No
campo da saúde, nós temos muitas
críticas, a começar pela visão na for-
ma que foi colocada na Agenda 2030
a cobertura universal. Nossa concep-
ção era mais de sistemas universais
integrados como um mote central do
ODS da saúde”, observa Gadelha. A
cobertura universal tem sido a priori-
dade da Organização Mundial da Saú-
de (OMS) e será pauta da próxima
Assembleia Geral da ONU, em setem-
bro de 2019.

Gadelha, no entanto, também vê
avanços em como a saúde é tratada
pela Agenda 2030. Por um lado, o
tema está presente, direta ou indire-
tamente, em todos os objetivos, por
outro, há uma possibilidade aberta pelo
terceiro objetivo. “No desdobramento
do debate, na questão da cobertura
universal, vários fóruns e documentos
das agências da ONU e da própria
ONU colocam que só faz sentido essa
cobertura universal se ela for equitati-
va e eficaz”, destaca. Estes princípios
permitem a defesa de um sistema pú-
blico universal que, na visão da Fio-
cruz, é a melhor maneira de atingir
uma cobertura que atenda às deman-
das da população.

A estratégia
Fiocruz

A Presidência da Fiocruz adotou
a Agenda 2030 como um marco re-
ferencial para instituição. Em 2016, a
Fundação criou um grupo de traba-
lho para debater o tema e, em 2017,
em seu Congresso Interno, definiu a
Estratégia Fiocruz para a Agenda
2030. Com isso, os objetivos e metas
da Agenda se tornam um horizonte
para seu planejamento e definições
de prioridades.

Entre as iniciativas diretamente re-
lacionadas à Agenda 2030 estão a Pla-
taforma Ágora, o Radar ODS do Cen-
tro de Estudos Estratégicos (CEE/

Fiocruz), o Programa de Avaliação do
Desempenho do Sistema de Saúde (Pro-
adess – Indicadores), o Núcleo de Inte-
ligência de Futuro (NIF/Fiocruz) e o pro-
jeto Saúde Amanhã. As ações do
Centros Colaboradores da Opas/OMS
em Saúde Global e Cooperação Sul-
Sul e em Saúde Pública e Ambiente
também dedicam sua atuação aos ODS.

Além disso, parcerias com a Co-
missão Econômica para América Lati-
na e Caribe (Cepal) e a Academia Bra-
sileira de Ciência tem como foco os
objetivos da Agenda. A Fiocruz tam-
bém integra o Grupo dos 10, repre-
sentada por seu ex-presidente Paulo
Gadelha, nomeado pelo secretário das
Nações Unidas para tratar da contri-
buição da ciência, tecnologia e inova-
ção ao aperfeiçoamento e implemen-
tação da Agenda 2030. O Grupo
prepara um evento de alto nível para
oferecer um conjunto de recomenda-
ções sobre C&T no processo do desen-
volvimento sustentável.

Projetos da Fiocruz destacam-se
por integrar os temas da Agenda com
participação social no local. As ações
dos programas que atuam nos Territó-
rios Saudáveis e Sustentáveis (TSS) da
Fiocruz Brasília englobam hoje regiões
do semiárido e do cerrado, resultantes
de acordos de cooperação firmados
com governos e instituições locais. O
Observatório de Territórios Sustentá-
veis e Saudáveis da Bocaina (OTSS/Fi-
ocruz) e Plataforma Tecnológica para
o Monitoramento Participativo de
Emergência e Zoonoses (Ciss/Fiocruz)
foram reconhecidos no Prêmio ODS
Brasil, anunciado em dezembro de
2018. O Ciss levou o terceiro lugar na
categoria Ensino, Pesquisa e Extensão,
mesma categoria em que o OTSS Bo-
caina recebeu ‘Menção Honrosa’.

A promoção de eventos que esti-
mulem a busca de soluções inovado-
ras para os temas da Agenda e para a
saúde da população também integra
a Estratégia. Em 2018, a Fiocruz tor-
nou-se uma das anfitriãs da série de
Conferência Conferências Globais so-
bre Tecnologia e Inovação Sustentá-
veis (G-STIC), que aconteceu em Bru-
xelas. Em abril de 2019, a Fundação
promoveu mais uma edição da Feira
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Objetivo 3. Assegurar
uma vida saudável e pro-
mover o bem-estar para
todas e todos, em todas
as idades

3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mor-
talidade materna global para me-
nos de 70 mortes por 100.000 nas-
cidos vivos

3.2 Até 2030, acabar com as mor-
tes evitáveis de recém-nascidos e
crianças menores de 5 anos, com
todos os países objetivando reduzir
a mortalidade neonatal para pelo
menos 12 por 1.000 nascidos vivos
e a mortalidade de crianças meno-
res de 5 anos para pelo menos 25
por 1.000 nascidos vivos

3.3 Até 2030, acabar com as epi-
demias de AIDS, tuberculose, ma-
lária e doenças tropicais negligen-
ciadas, e combater a hepatite,
doenças transmitidas pela água, e
outras doenças transmissíveis

3.4 Até 2030, reduzir em um terço
a mortalidade prematura por doen-
ças não transmissíveis via preven-
ção e tratamento, e promover a
saúde mental e o bem-estar

3.5 Reforçar a prevenção e o trata-
mento do abuso de substâncias, in-
cluindo o abuso de drogas entorpe-
centes e uso nocivo do álcool

3.6 Até 2020, reduzir pela metade
as mortes e os ferimentos globais
por acidentes em estradas

3.7 Até 2030, assegurar o acesso
universal aos serviços de saúde se-
xual e reprodutiva, incluindo o pla-
nejamento familiar, informação e
educação, bem como a integração
da saúde reprodutiva em estratégi-
as e programas nacionais

3.8 Atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de saú-
de essenciais de qualidade e o aces-
so a medicamentos e vacinas essen-
ciais seguros, eficazes, de qualidade
e a preços acessíveis para todos

3.9 Até 2030, reduzir substancial-
mente o número de mortes e do-
enças por produtos químicos peri-
gosos, contaminação e poluição do
ar e água do solo

3.a Fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Contro-
le do Tabaco em todos os países,
conforme apropriado

3.b Apoiar a pesquisa e o desen-
volvimento de vacinas e medica-
mentos para as doenças transmissí-
veis e não transmissíveis, que
afetam principalmente os países em
desenvolvimento, proporcionar o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais a preços acessíveis, de
acordo com a Declaração de Doha,
que afirma o direito dos países em
desenvolvimento de utilizarem ple-
namente as disposições do acordo
TRIPS sobre flexibilidades para pro-
teger a saúde pública e, em parti-
cular, proporcionar o acesso a me-
dicamentos para todos

3.c Aumentar substancialmente o fi-
nanciamento da saúde e o recruta-
mento, desenvolvimento e forma-
ção, e retenção do pessoal de saúde
nos países em desenvolvimento, es-
pecialmente nos países menos de-
senvolvidos e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento

3.d Reforçar a capacidade de to-
dos os países, particularmente os pa-
íses em desenvolvimento, para o
alerta precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais
e globais de saúde

de Soluções para a Saúde, desta vez
com o tema “Agenda 2030 e Saúde
Única para territórios saudáveis e sus-

tentáveis”, em Bento Gonçalves (RS).

Desafios e
perspectivas

Para serem alcançados, metas e
objetivos da Agenda precisam do com-
prometimento e do empenho de diver-
sos atores, como governos, empresas
e cidadãos. Entretanto, movimentos
recentes da política internacional, como
o aumento dos protecionismos e naci-
onalismos, o enfraquecimento do mul-
tilateralismo e o escalonamento dos
conflitos internacionais, colocam em
risco a viabilidade dos ODS.

“Você tem posições como a do
governo americano com o Trump, de
negar as evidências da questão do cli-
ma, sair do Acordo de Paris, buscar
formas predatórias de desenvolvimen-
to, com geração local de emprego a
qualquer custo, e retirada recursos do
sistema da ONU”, analisa Gadelha. O
ODS 17, exemplarmente, resume o
meio de implementação fundamental
da Agenda 2030: parcerias para o de-
senvolvimento. Ele, no entanto, fica
ameaçado por essas novas configura-
ções mundiais. Além disso, o financia-
mento é outro ponto delicado para o
sucesso da Agenda. A estrutura ante-
rior era de ajuda externa dos países
desenvolvidos para os que necessita-
vam de mais recursos. Esta perspecti-
va foi substituída por um discurso de
que os próprios países deveriam ter
responsabilidade para não só a abri-
gar a Agenda e os seus princípios, mas
também para financiar dentro das suas
capacidades sua implementação.

“É impossível imaginar que países
com níveis mais baixos de renda sejam
capazes de enfrentar os desafios da
Agenda 2030 com seus próprios recur-
sos. Além disso, o que é muito lembra-
do, é que a geração dos problemas se
dá globalmente e o impacto dos pro-
blemas se dá localmente”, contrapõe
Gadelha. Ele destaca que estudos da
ONU já demonstraram que o mundo
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tem atualmente recursos necessários
para o cumprimento das metas da
Agenda, no entanto, eles precisam ser
bem alocados. “É mais uma questão
de alocação, que não é só financeira,
mas é política, é técnica”, explica.

A crise econômica mundial de
2008 foi usada como uma das justifi-
cativas para a diminuição da solidarie-
dade financeira internacional entre
países. Ela também serviu para imple-
mentação de medidas de austeridade
dentro de diversos países. Estas medi-
das aumentam as desigualdades inter-
nas em um ritmo muito mais rápido
do que é preciso para reduzi-la. “É
muito difícil reduzir a iniquidade, são
necessárias políticas públicas, econô-
micas e sociais e, ao mesmo tempo,
garantir a sustentabilidade do proces-
so econômico. Por outro lado, é muito
fácil regredir e, a partir daí ter uma
consequência de décadas”, pondera
Gadelha, citando o documento “Hori-
zontes 2030: A igualdade no centro
do desenvolvimento sustentável”, da
Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (Cepal).

Para o ex-presidente da Fiocruz,
o Brasil encontra-se neste momento
em uma encruzilhada, “que aponta
para muitas dimensões: da sua con-
cepção de cidadania, de projeto na-
cional e das liberdades. A Agenda
2030 é uma das suas grandes incóg-
nitas, o desenvolvimento sustentável
desapareceu do debate e a preserva-
ção ambiental é vista como uma bar-
reira ao desenvolvimento econômi-
co”, afirma Gadelha.

O coordenador da EFA 2030 vê
também algumas perspectivas posi-
tivas, como a criação da Comissão
Nacional sobre Desenvolvimento Sus-
tentável, pelo Governo Federal, em
2016. A comissão é um foro misto e
paritário, com representantes do go-
verno e da sociedade civil, e asses-
soramento permanente do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
e do Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada. A Fiocruz participa do
grupo de trabalho instituído pela Aca-
demia Brasileira de Ciências, que
representa a comunidade científica
na Comissão.

Gadelha acredita que se a socie-
dade e a comunidade da Fiocruz en-
tenderem a Agenda 2030 como “um
instrumento político e pragmático”, ela
poderá realizar seu potencial para pro-
moção de mudanças. Neste sentido,
são também positivas iniciativas com
o “Relatório Luz”, documento organi-
zado por um conjunto de ONG e insti-
tuições da sociedade civil para avaliar
os ODS no Brasil.

“Há uma visão realista de que
estamos caminhando para situações
desastrosas, com relação a questão
climática, poluição, no consumo e
desperdício, e há iniciativas que ten-
tam lidar com isso”, avalia Gadelha,
lembrando que a articulação interna-
cional já produziu resultados em ou-
tros momentos. “Este ano foi anun-
ciada uma redução do buraco da
camada de ozônio. Isso é uma coisa
pequena, a gente sabe que a tem-
peratura do planeta está aumentan-
do. Mas isso só foi possível porque
lá atrás houve um reconhecimento
do risco disso e medidas foram to-
madas”, recorda.

A Agenda estabelece
uma tradução para os

tempos modernos
daquilo que está na

matriz constitutiva da
Fundação Oswaldo Cruz

Paulo Gadelha

“

”
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Uma agenda universal
contra a pobreza

Renata Augusta

m mundo sem pobreza, fome, do-
ença e com acesso universal à edu-
cação de qualidade, proteção social,
água potável, saneamento, agricul-
tura sustentável, igualdade de gêne-

ro, entre outras melhorias. O cenário pode soar
utópico, mas tais conquistas são plausíveis para 193
Estados-membros da Organização das Nações Uni-
das (ONU), que se comprometeram a realizar 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
até o ano de 2030. Com participação da sociedade
civil, a chamada Agenda 2030 tem 169 metas e foi
aprovada na Assembleia Geral da ONU em 2015.
O documento reconhece como indispensável para
o desenvolvimento sustentável a erradicação da po-
breza, o que inclui a pobreza extrema (pessoas vi-
vendo com menos de US$ 1,90 por dia). Nunca
tantos líderes mundiais haviam firmado uma agen-
da política tão ampla, segundo a ONU. “Ninguém
deixado para trás” é o lema do novo programa de
ação, que aprimora os Objetivos de Desenvolvimen-
to do Milênio (ODM), aprovados no ano 2000.

Temas de impacto na qualidade de vida das
pessoas e no futuro do planeta estão contidos em
cinco princípios orientadores: Pessoas, Prosperida-
de, Paz, Parcerias e Planeta. Dessa vez, o projeto
abrange medidas urgentes sobre os efeitos da mu-
dança climática. Embora seja primordial seu cará-
ter universal, cabe aos países, de modo soberano,
ajustar as diretrizes ao contexto nacional. A con-
tribuição do Brasil e da Fiocruz para aprimorar a
visão sobre o desenvolvimento sustentável e o de-
senho tanto da Agenda 2030 quanto dos ODS re-
monta à Cúpula do Rio de Janeiro (Rio 92). A
culminância dessa participação ocorreu com a Con-
ferência das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to Sustentável (Rio+20). Segue abaixo entrevista
com o secretário-executivo da Estratégia Fiocruz
para a Agenda 2030, Guilherme Franco Netto, que
aborda questões como o protagonismo do Brasil –
determinante para se ampliar os temas sociais e
reconhecer o papel central da ciência, tecnologia
e inovação na realização dos ODS.

U
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Guilherme Franco Netto: Quando acessamos o
primeiro relatório, chamado draft zero, que propu-
nha o que seria a Rio+20, tomamos um susto
imenso, porque a palavra “saúde” não existia no
relatório (foto: Peter Ilicciev - Presidência/Fiocruz)
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Por favor, comente esse pro-
tagonismo do Brasil.

Guilherme Franco Netto: A agen-
da adotada na Rio+20, que ocorreu em
2012 no Rio de Janeiro, e era alusiva
aos vinte anos da Rio 92, teve uma im-
portância imensa, porque foi o momen-
to em que os representantes dos
países-membros das Nações Unidas de-
bateram uma agenda muito ampla so-
bre as grandes questões enfrentadas
pela humanidade e pelo planeta. A base
desse pensamento envolvia dimensões
sociais, econômicas e ambientais. Fo-
ram então criados os ODS, recuperan-
do e aproveitando o que houve de bom
na agenda anterior desenvolvida pelas
Nações Unidas. Eles têm a ver com a
questão dos objetivos do milênio, que
existiu até o período de 2015 – de lá
para cá, numa forma de aproveitar a
metodologia utilizada, mas ao mesmo
tempo de ampliar o seu escopo de atu-
ação, se modelou essa plataforma.

Quais são os pontos mais re-
levantes da Agenda 2030?

Franco Netto: Ela traz toda a ques-
tão realmente relevante do pensamen-
to sobre o que pode ser a vida lá para
2030 e tem uma perspectiva muito in-
tegradora dos objetivos. Não é mais um
somatório de metas que têm assuntos

distintos, mas uma agenda integrada
que traz as dimensões sociais, econô-
micas e ambientais, passando por inú-
meras questões tratadas pelos 17 ODS.
Outro ponto-chave é que os desafios
para a ciência, tecnologia e inovação
trazidos por essa agenda são enormes,
e a Fiocruz, com toda a sua estrutura e
forma de agir sobre os problemas que
vivemos, tem uma possibilidade de con-
tribuição muito grande, como já está
acontecendo. É, sem dúvida, a agenda
mais abrangente e compreensiva que
temos no mundo hoje. Óbvio que isso é
um desafio também político. No mo-
mento em que os países acordaram a
agenda, existia toda uma expectativa
dos caminhos que apontavam a supe-
ração da crise financeira que o mundo
viveu a partir da quebra do sistema de
financiamento imobiliário americano.
Agora o mundo assumiu facetas que não
conhecíamos até então e, obviamente,
isso influi nos desafios colocados para o
cumprimento da Agenda 2030.

Como avalia a participação
da Fiocruz nessas agendas
mundiais?

Franco Netto: A Fiocruz fez um “de-
ver de casa” grande. Desde a Rio-92,
temos estado muito atentos à agenda
do desenvolvimento sustentável. Adota-

mos essa abordagem na leitura formal
da Presidência da Fiocruz, o que trouxe
desafios do ponto de vista, inclusive, dos
arranjos institucionais a serem estabele-
cidos. Desde então e para a Rio+20, a
Fiocruz teve um papel importante. Quan-
do acessamos o primeiro relatório, cha-
mado draft zero, que propunha o que
seria a Rio+20, tomamos um susto imen-
so, porque a palavra “saúde” não exis-
tia no relatório. Eram quase cem páginas,
um draft inicial que as Nações Unidas
submeteram aos países para apreciação.
Constatado que não havia uma aborda-
gem da saúde, a Fiocruz articulou-se com
o Ministério da Saúde, com áreas técni-
cas da OMS e com outros países, e al-
cançamos um espaço muito importante
de colocar a saúde no centro da aten-
ção. Quando se começou a buscar a
implementação dos ODS (da Agenda
2030) fizemos um importante trabalho
na Fiocruz – coordenado naquele mo-
mento pela Presidência da Fundação,
por meio do Centro de Relações Inter-
nacionais, dirigido por Paulo Buss –, em
que realizamos uma consulta interna
para construir a proposta de trabalho.
Isso resultou na concepção da Estraté-
gia Fiocruz para a Agenda 2030.

A coordenação do ex-presidente da
Fiocruz Paulo Gadelha nessa dimensão
tem sido fundamental, articulando com
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as outras iniciativas da presidência e das
unidades da Fiocruz ligadas à Agenda
2030. A ação da Fundação alcança o
plano internacional, participando da ini-
ciativa junto com outras organizações.
Temos uma representação importante
no mecanismo de ciência, tecnologia e
inovação estabelecido para apoiar os
ODS. As iniciativas da Fiocruz se articu-
lam com a Comissão Nacional para a
Agenda 2030 e outras instituições. Des-
taco ainda a proposição de agendas
subnacionais, em que temos ação tan-
to no nível de estados quanto de terri-
tórios. Esse é escopo da atuação da
Fiocruz, sempre puxando o debate e o
entendimento de como as questões da
Agenda 2030 dialogam com os cam-
pos da saúde e da ciência e tecnologia.

Tendo em vista os 30 anos do
SUS e a constatação de que a saú-
de é uma das maiores preocupa-
ções da população, como avalia
o ODS 3-Saúde e Bem-Estar?

Franco Netto: Como disse, logra-
mos um espaço muito importante para
a saúde, completamente atual. Acaba-
mos de ter a conferência de Astana, que
era a Alma-Ata de 40 anos atrás, então,
todo o debate de Atenção Primária à Saú-
de, que suscita o debate sobre os mode-
los de sistemas universais de saúde, está
colocado. A Fiocruz tem tido contribui-
ções extraordinárias nesse campo. Fize-
mos toda uma revisão agora, inclusive,
com um livro de especialistas publicado
pela Editora Fiocruz, em que se faz uma
análise sobre os 40 anos da Atenção Pri-
mária à Saúde no sistema brasileiro, par-
ticularmente, no SUS, e os benefícios que
isso trouxe para o nosso padrão de saú-
de. Temos uma oportunidade relevante
a ser explorada de forma que a saúde
possa estar ainda mais presente no ce-
nário internacional.

Segundo uma corrente de
especialistas, o Brasil não cum-
priu a meta do milênio em rela-
ção à água e também não está
próximo de cumpri-la até 2030.
Qual a sua análise sobre o ODS
6 - Água Potável e Saneamento?

Franco Netto: Alcançamos a meta
sobre questão da oferta de água. Temos
ainda um déficit importante com o es-
gotamento sanitário e não alcançamos

a meta. Na política de saneamento, sem-
pre é a parcela mais difícil. Quando se
trata da questão de resíduos sólidos e
manejo das águas impuras, sempre é de
maior dificuldade porque exige maior in-
vestimento. O trabalho da Fiocruz tem
sido bastante relevante nesse aspecto,
inclusive, lançamos agora uma coleção
temática de Saúde e Ambiente que tra-
ta dessa agenda desde os anos 1980.

A questão da água está muito pre-
sente na análise, e o que a Fundação
compreende é que precisamos tratar o
tema, primeiro, com uma dimensão am-
pliada, para além da questão de ofer-
tas, de cobertura de serviços, e entender
a água como elemento central no ciclo
da vida, não só para o ser humano, mas
para o planeta. Estamos numa coopera-
ção com a Universidade do Minho, em
Portugal, com a produção de um livro
sobre a questão da água e do sanea-
mento na perspectiva dos países de lín-
gua portuguesa e de outras iniciativas.
Também destaco os aportes que tivemos
no ano passado no Fórum Alternativo das
Águas, espaço muito importante de diá-
logo da sociedade tanto nacional quan-
to internacional em relação a essa
temática. Teremos elementos importan-
tes de contribuição da Fiocruz.

Por favor, fale mais sobre o
Fórum Alternativo das Águas.

Franco Netto: Participamos da co-
ordenação. Foi um fórum alternativo
porque se colocou, vamos dizer assim,
como uma alternativa ao debate do
Fórum Mundial das Águas, que ocorre
de maneira regular, mas que é princi-
palmente sustentado pelas grandes com-
panhias de abastecimento de água e
do interesse dos setores privados. No
caso do fórum alternativo, tivemos um
debate sobre essa perspectiva com a
sociedade, tanto nacional quanto inter-
nacional. A Fiocruz esteve presente em
diversas atividades, de forma que tivés-
semos a construção de um projeto, um
modelo de atuação que faça com que
a leitura da água seja mais ampliada.

Considerando que a mudan-
ça global do clima (ODS 13) afeta
mais as pessoas em situação de
maior vulnerabilidade nos países
em desenvolvimento, como ava-
lia as chances de êxito dessa ODS?

Franco Netto: É um enorme de-
safio, porque não há como alterar a
perspectiva da mudança climática se
você não afetar o modelo de desen-
volvimento em nível global, e para isso,
obviamente, você mexe com valores e
escalas de interesse financeiro, que são
determinantes dessa questão. O ele-
mento central da mudança climática é
a forma como o homem se apropriou
da natureza; em consequência da ge-
ração de gases, a temperatura da ter-
ra aumenta e você tem todo um
transtorno no ciclo das águas e outros
elementos. É uma questão crucial e a
Fiocruz, pioneiramente, adotou essa
agenda há vários anos. Temos o Ob-
servatório de Clima e Saúde como re-
sultado dessa aposta, no sentido de que
tínhamos que ter uma competência
técnica e científica robusta para poder
tratar do tema, produzindo informação
e fazendo análises como o Observató-
rio faz, inclusive nesse evento sobre o
desastre de Brumadinho. Não tem
como você falar mais da saúde públi-
ca em nível global, contemporanea-
mente, se você não tratar da mudança
climática. É uma agenda que chegou
para ficar. Não é fácil ser solucionada,
porque implica nas mexidas que citei,
mas temos que entender como um
desafio de todos nós.

Vivenciamos a tragédia de
Brumadinho pouco tempo após
a de Mariana: esses desastres
impactam a Agenda?

Franco Netto: Claro. Não pode-
mos mais tratar os desastres como epi-
sódios isolados. Eles integram o sistema
de funcionamento do modelo de de-
senvolvimento que temos, do modo de
vida das pessoas, e, obviamente que
isso afeta enormemente, porque só esse
caso agora de Brumadinho nos mostra
que milhares de pessoas têm sua vida
completamente afetada em função de
um episódio que poderia ser preveni-
do caso os devidos cuidados fossem to-
mados. Essa questão dos desastres seja
de origem natural como tecnológicos
precisam ser tratados e inclusive estão
integrados aos ODS. O entendimento
é que particularmente a saúde tem que
dar uma atenção de maneira estraté-
gica à questão dos desastres.

RM 41 - GUTO [backup].pmd 11/06/2019, 14:2625



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   J U N H O  D E  2 0 1 926

RM 41 - GUTO [backup].pmd 11/06/2019, 14:2626



27R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   J U N H O  D E  2 0 1 9

Comunicação CEE

Centro de Estudos Estra-
tégicos da Fiocruz (CEE-
Fiocruz) realizou estudo
com pesquisadores em
saúde pública brasileiros

para identificar sua percepção sobre
os limites e potencialidades do país
para implementar a Agenda 2030 e
seus 17 Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS). A proposta foi
levantar impressões e opiniões desses
especialistas, quanto ao que conside-
ravam empecilhos à adoção da agen-
da no país e que políticas deveriam
ser desenvolvidas para dar respostas a
cada meta do Objetivo 3, relativo à
Saúde (Assegurar vidas saudáveis).

O Brasil e os ODS, na
percepção de especialistas
Pesquisa do CEE-Fiocruz identifica olhar de comunidade
acadêmica quanto às condições de o país cumprir a Agenda 2030

O

ESPECIAL

“A Agenda 2030 não é uma re-
ceita, mas um dispositivo de natureza
política de difusão de valores, no com-
bate às desigualdades imorais que
observamos em nível mundial”, anali-
sa o coordenador do CEE-Fiocruz, An-
tonio Ivo de Carvalho. “Assim, mais
do que organizar objetivos e metas a
serem alcançados, a Agenda 2030
compromete politicamente a comuni-
dade internacional com a adoção des-
se conjunto de valores expressos nos
ODS, para construir o futuro do plane-
ta. Esse é um caminho para a intensi-
ficação de relações horizontais entre
países, rumo a um internacionalismo
democrático”, destaca Antonio Ivo.

O estudo foi realizado no formato
de uma pesquisa feita pela internet

(web survey), entre 22 de janeiro e 9
de fevereiro de 2018, com envio de
questionário eletrônico a 3.287 espe-
cialistas em saúde pública, identifica-
dos por meio de metodologia especial
desenvolvida pela equipe de Foresight
(prospectiva estratégica) do CEE-Fio-
cruz. Desses, 884 (26,89%), de todas
as regiões do Brasil, responderam.
“Conhecer e divulgar o olhar dessa
comunidade acadêmica alimenta o
debate público e as tomadas de deci-
são”, observa a coordenadora da pes-
quisa Erica Kastrup, que realizou o es-
tudo ao lado dos colegas Marcelo
Rasga (Ensp/Fiocruz), Betina Durovni e
Analice Braga (CEE-Fiocruz).

O banco de respondentes compôs-
se de autores de artigos publicados na

A pesquisadora Erica Kastrup e o coordenador do CEE-Fiocruz, Antonio Ivo de Carvalho (fotos: CEE-Fiocruz)
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área de saúde pública nos últimos cin-
co anos, indexados na base de dados
Web of Science (WoS). Eles responde-
ram a 20 questões, pelas quais avalia-
ram a importância da Agenda 2030
para direcionar políticas públicas no
Brasil, em uma escala de 1 (pouco
importante) a 5 (muito importante), e
o potencial do Brasil para cumprir os
ODS, na mesma escala – 1 (baixo po-
tencial) a 5 (alto potencial).

O questionário foi elaborado por
pesquisadores do CEE-Fiocruz, tendo
como inspiração o documento Evalua-
ting Progress towards the Sustainable
Development Goals (Avaliando o pro-
gresso em direção aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável), da The

GlobeScan/SustainAbility Survey, 2017
(ver em https://globescan.com/). Fo-
ram formulados dois grupos de ques-
tões, um contemplando a relação do
país com os ODS e outro, sobre as re-
lações do Objetivo 3 (Assegurar vidas
saudáveis) e suas respectivas metas
com os demais objetivos. As respostas
dos especialistas indicaram que os
Objetivos 4 (Assegurar a educação de
qualidade) e 1 (Erradicar a pobreza)
são aqueles que, implementados, mais
contribuiriam para que o país atinja o
Objetivo 3, com índices, respectiva-
mente, de 57,4% e 54,8%.

A percepção predominante a res-
peito da Agenda 2030 foi de que o
documento é importante (81%) e os

ODS são conhecidos (65%). O poten-
cial do país para cumprir a Agenda,
no entanto, foi considerado baixo ou
muito baixo no que se referiu a quase
todos os objetivos: 66,6% avaliaram
como baixo ou muito baixo o potenci-
al de cumprimento do ODS 1; 64,9%,
do ODS 10 (Redução das desigualda-
des); e 63,3%, do ODS 16 (Promoção
de sociedades pacíficas e inclusivas).

Os especialistas indicaram que o
ODS 4 (Educação de Qualidade) não
só é básico para que se alcancem as
metas do ODS 3 (para 68%), como
também representa o principal de-
safio para o Brasil. Erradicação da
pobreza (ODS 1), apesar de ter sido
considerado o segundo mais impor-
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tante do conjunto (51%), foi visto
como aquele com menos potencial
de cumprimento, conforme indicado.
Já os ODS 6 (Água potável e Sanea-
mento) e 2 (Fome Zero) foram alvo
de algum otimismo, respectivamen-
te, 26,8% e 25,5% indicaram com
os pontos 4 e 5 na escala o potenci-
al de cumprimento.

Os especialistas fizeram também
recomendações a serem implementa-
das para o que país cumpra as metas
do ODS 3: reduzir a pobreza, alcançar
cobertura universal da atenção bási-
ca, investir na educação da população,
tomar medidas para reduzir as diferen-
tes manifestações da violência e au-
mentar a cobertura do saneamento
básico foram algumas das recomen-
dações mais citadas.

“Algumas respostas surpreende-
ram, por exemplo, a que considerou

como maiores empecilhos para que o
país alcance melhor nível de saúde e
bem-estar a corrupção e a má gestão”,
analisa Erica. “Não são bandeiras clás-
sicas dos sanitaristas, que em geral
advogam por mais recursos para o sis-
tema de saúde. O grupo de especialis-
tas respondentes, no entanto, não con-
siderou o subfinanciamento do sistema
como empecilho importante”, desta-
ca, explicando que os autores do estu-
do atribuíram essa percepção a uma
possível influência do cenário atual, de
intensa propagação na mídia de críti-
ca à gestão pública. No relatório da
pesquisa, os autores escreveram que
“a preocupação dos respondentes com
as questões de corrupção e má quali-
dade da gestão apontam para uma
fragilidade que precisa ser tratada
como política de Estado para que o
SUS possa ser visto como um patrimô-
nio do país”.

Por outro lado, o foco nos objeti-
vos 4 (educação), e 1 (pobreza), se-
gundo os autores, apontou para uma
valorização dos determinantes sociais
da saúde. “Esse resultado reforça a
visão de que a saúde é fortemente
determinada por outras políticas soci-
ais”, diz Erica.

A pesquisa representou também,
já no envio do questionário virtual, a
possibilidade de disseminar o conteú-
do da Agenda 2030 em um grupo es-
pecializado, promovendo uma ação
de advocacy, com a sensibilização
desses especialistas para uma valori-
zação dos ODS.

A realização do estudo, ainda,
indicou a pertinência da utilização
de web surveys em pesquisas de opi-
nião. “É útil para acompanhar ten-
dências, visto que pode ser replica-
do periodicamente a um mesmo
grupo, assim como para fazer análi-
ses comparativas entre grupos com
as mesmas características em dois
ou mais países”, indica o relatório.
“Além de ser uma estratégia de bai-
xo custo que permite alcançar um
número amplo de respondentes em
tempo curto”, lembra Erica.

O estudo já apresenta desdobra-
mentos. Está em curso sua realização
na Argentina, pelo CEE-Fiocruz, em

parceria com a Universidad Isalud, de
Buenos Aires. A mesma metodologia
será levada, também, ao Uruguai e
deverá chegar, ainda, ao Chile e a
Portugal. Essas iniciativas buscam co-
lher informações que possam ser com-
paradas, ao mesmo tempo em que se
prossegue disseminando o conteúdo da
Agenda 2030. Entre os frutos do tra-
balho, ainda, o resultado da pesquisa
brasileira será levado ao Mestrado Pro-
fissional em Desenvolvimento e Políti-
cas Públicas em Saúde, da Escola Na-
cional de Saúde Pública Sergio Arouca
(Ensp/Fiocruz), em Brasília.

Acesse o Relatório da
pesquisa na íntegra no blog

do CEE-Fiocruz:

www.cee.fiocruz.br/?q=pesquisa
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Territórios urbanos
saudáveis: desafio
da saúde pública
Agenda 2030 da ONU orienta os países para que tornem
os assentamentos humanos inclusivos e sustentáveis

ESPECIAL
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Luiza Gomes

om um programa co-
nectado a dez Objeti-
vos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) da
Agenda 2030, a Coor-

denação de Cooperação Social da
Presidência da Fiocruz propõe um con-
junto de ações integradas para a pro-
moção de territórios saudáveis, ten-
do em Manguinhos seu principal local
de intervenção. Historicamente vincu-
lada à discussão sobre desenvolvimen-
to local e tecnologias sociais na insti-
tuição, a Coordenação desenvolve
ações sempre com vistas à reaplica-
ção das metodologias a contextos si-
milares no país.

O programa atua no enfrenta-
mento das questões relativas às con-
dições de saúde e ambiente em ter-
ritórios urbanos de periferias, em
consonância com a Nova Agenda
Urbana das Nações Unidas, que iden-
tifica na urbanização um dos princi-
pais desafios para a saúde pública
no século XXI. A iniciativa está ali-
nhada com a proposta do Programa
Institucional de Territórios Sustentá-

veis e Saudáveis da Fiocruz, atual-
mente em construção, e com a Es-
tratégia Fiocruz para Agenda 2030.

Para tornar as cidades e os as-
sentamentos humanos inclusivos, se-
guros, resilientes e sustentáveis,
como orienta o ODS 11, o Programa
de Promoção de Territórios Urbanos
Saudáveis (PTUS) da Cooperação
Social estrutura suas ações a partir
de diagnósticos sobre os determinan-
tes sociais da saúde em Manguinhos,
enquanto território civil e socioambi-
entalmente vulnerabilizado. A cate-
goria chama a atenção para proces-
sos sociais e históricos de produção
de desigualdades que determinam as
condições de vida da população lo-
calmente.

“O que vemos nesses lugares é
um quadro estrutural de desigualda-
des sociais que afeta diretamente a
qualidade de vida da população e do
ambiente, com restrições ao acesso à
cultura, educação, mobilidade urbana,
trabalho digno, entre outros”, afirmou
o coordenador de Cooperação Social
da Fiocruz, Leonídio Madureira, que
há mais de 30 anos atua nas favelas
de Manguinhos.

Considerando a importância da
intersetorialidade nas ações de pro-
moção da saúde, o programa norteia
sua atuação a partir de seis eixos: Pre-
venção às Violências; Gestão Ambi-
ental Participativa; Território, Arte e
Saúde; Governança Territorial Demo-
crática; Comunicação Territorial Crí-
tica; e Educação Territorializada. Em
todos eles a participação e o controle
social de políticas públicas são apon-
tados como elementos chave para
promoção de um território urbano sau-
dável, em consonância com o que diz
a Política Nacional de Promoção da
Saúde. “Cidade saudável é aquela
que está continuamente criando e
melhorando o ambiente físico e soci-
al, fortalecendo os recursos comuni-
tários que possibilitam às pessoas se
apoiarem mutuamente no sentido de
desenvolverem seu potencial e me-
lhorarem sua qualidade de vida”
(Hancock, 1986). A OMS adota a con-
ceituação de Hancock & Duhl
(WHO/EURO/HCPO, 1988).

O programa existe formalmente
há dois anos, mas sistematiza um
acúmulo de mais de vinte anos de
experiência da instituição na intera-

C

O encontro temático Saúde, racismo e
gênero: mulheres jovens presentes! reuniu
pesquisadores, estudantes e ativistas dos
movimentos negro e feminista, durante um
dia inteiro na Fiocruz (fotos: Peter Ilicciev/
Presidência/Fiocruz)
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ção com Manguinhos, que legaram
o modo de agir em cooperação soci-
al em relação a territórios de favelas
e no âmbito da própria Fiocruz. O
lugar de chegada do programa é a
Governança Territorial Democrática,
conceito sistematizado em um de
seus eixos. Leonídio explica que o for-
talecimento das redes territoriais,
organizações de base comunitária e
espaços coletivos de participação –
como conselhos comunitários e fó-
runs - estão no centro da perspecti-
va que orienta as ações.

“Os coordenadores do programa
trabalham com a ideia de que territó-
rios urbanos saudáveis só serão uma
realidade quando houver efetiva par-
ticipação da sociedade civil organiza-
da nos diversos espaços públicos exis-
tentes para disputar e efetivar políticas
públicas territorializadas”, acrescenta
o coordenador.

Prevenção
às violências

A partir desse eixo, o programa
realiza assessoria jurídica a famílias
em situação de vulnerabilidade civil
e social e pesquisa o impacto da vio-
lência armada nas condições de vida
de moradores de favelas do Rio de
Janeiro. O projeto dialoga com a po-
lítica estadual de segurança pública
e com os programas institucionais de
Violências e Saúde e de Álcool, Cra-
ck e outras drogas da Fiocruz. A Co-
operação Social também coordena
acordo com o Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro (TJ-RJ) junto ao De-
partamento de Direitos Humanos,
Saúde e Diversidade Cultural (Dihs/
Ensp) na realização do Programa Jus-
tiça Itinerante. A iniciativa viabiliza
o acesso de moradores de Mangui-
nhos, Jacarezinho e territórios vizi-
nhos, na Zona Norte do Rio de Janei-
ro, ao poder judiciário.

ODS 16 - Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para o desenvol-
vimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.

Gestão
ambiental
participativa

Esse eixo do programa enfoca a
gestão participativa dos recursos hídri-
cos nos territórios vulnerabilizados na
bacia hidrográfica do Canal do Cunha,
no Rio de Janeiro. Dialoga diretamen-
te com o Plano Nacional de Sanea-
mento Básico e com a Política Nacio-
nal Recursos Hídricos, que preveem a
participação e o controle social. Ali-
nhado ao ODS 6, o eixo visa à gestão
sustentável da água e à garantia de
saneamento básico para todos, con-
templando esgotamento sanitário, dre-
nagem de águas das chuvas e coleta
de resíduos. Como sua principal ativi-
dade, apoia o Observatório da Sub-
bacia Hidrográfica do Canal do Cunha.

ODS 6 - Assegurar a disponibilida-
de e gestão sustentável da água e sa-
neamento para todos.

Território,
arte e saúde

O incentivo à produção cultural em
territórios de favelas e sua relação com
a saúde é a força motriz desse eixo de
atuação, considerando que o acesso à
arte e à cultura são determinantes so-
ciais da saúde. Se dedica a identificar
as iniciativas culturais em Manguinhos
e favelas vizinhas que possuam aspec-
to mobilizador, crítico e reflexivo so-
bre as condições de vida nesses terri-
tórios. Por meio de atividades de
assessoramento a grupos comunitári-
os, de seminários, eventos e residên-
cias literárias, o eixo “Território, arte e
saúde” tem o objetivo de fortalecê-las
e potencializar o alcance de suas
ações. A partir desse eixo, o progra-
ma apoia iniciativas como a Escola de
Música de Manguinhos, Oficina Porti-
nari, do Ecomuseu de Manguinhos, La-
boratório de Educação Territorializada
e Cidadã, entre outras. Se articula com

A inclusão do público jovem na formulação de
campanhas e políticas públicas foi pauta do encontro
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a Lei que instituiu a Política Nacional
de Leitura e Escrita (Nº 13.696/2018)
e com a lei estadual das Rodas Cultu-
rais no Rio de Janeiro (Nº 7837/2018).

Meta 4.7 - Até 2030, garantir que
todos os alunos adquiram conhecimen-
tos e habilidades necessárias para pro-
mover o desenvolvimento sustentável,
inclusive, entre outros, por meio da
educação para o desenvolvimento sus-
tentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gêne-
ro, promoção de uma cultura de paz e
não violência, cidadania global e valo-
rização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desen-
volvimento sustentável.

Comunicação
crítica

O horizonte de atuação desse eixo
é apoiar a construção de redes solidá-
rias de comunicação no território de
Manguinhos e junto a outros coletivos
do Rio de Janeiro e do Brasil. Realiza o
assessoramento à Agência de Comu-
nicação do Conselho Comunitário de
Manguinhos, que tem como seu prin-
cipal produto o jornal Fala Mangui-
nhos! e ao grupo de Comunicação do
Conselho Comunitário de Manguinhos.
Além disso, contribui com a formação
por meio de capacitações, oficinas,
cineclubes e seminários sobre temas

relacionados ao direito à informação
e comunicação.

Meta 9.c - Aumentar significati-
vamente o acesso às tecnologias de
informação e comunicação e se em-
penhar para oferecer acesso universal
e a preços acessíveis à internet nos
países menos desenvolvidos, até 2020.

Governança
territorial e
democrática

Esse eixo de atuação é transversal
a todos os outros e projeta um olhar
global sobre as redes de governança
existentes no território de Manguinhos
ou que incidem sobre ele. Busca tra-
çar estratégias para fortalecer e poten-
cializar as organizações comunitárias
a partir de espaços coletivos, assesso-
rando e dando subsídios para que pos-
sam dialogar com o poder público para
conquista de políticas públicas saudá-
veis. Dialoga com a Política Nacional
de Gestão Estratégica e Participativa
(ParticipaSUS), e a Nova Agenda Ur-
bana (Habitat III) das Nações Unidas e
as resoluções da Conferência de Asta-
na (2018). Todos os eixos do progra-
ma contribuem para a participação
social nas políticas públicas de cultu-
ra, educação, saúde, assistência soci-
al e segurança pública e em espaço

coletivos de articulação como o Con-
selho Comunitário de Manguinhos e o
Conselho Gestor Intersetorial – Teias-
Escola, instância de controle social da
política de saúde no território.

ODS 11 - Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis.

Educação
territorializada

Neste programa, as ações forma-
tivas são sustentadas por metodolo-
gias e perspectivas teóricas que valo-
rizam o saber popular, a agenda
territorial, a construção compartilha-
da do conhecimento e a participação
social. Por isso, opta por formatos
abertos e colaborativos na organiza-
ção de cursos livres, oficinas, seminá-
rios e rodas de conversa. Os temas
abordados estão ancorados no con-
ceito ampliado de saúde, em sua de-
terminação social e na discussão so-
bre a garantia dos direitos sociais. São
realizados em parceria com as unida-
des técnico-científicas da Fiocruz e
organizações da sociedade civil atu-
antes nos territórios.

ODS 4 - Educação de Qualidade.
Assegurar a educação inclusive e equi-
tativa de qualidade, e promover opor-
tunidades de aprendizagem ao longo
da vida para todos.

Segundo pesquisas, as
mulheres negras são
mais propensas a serem
vítimas de violência
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Nathállia Gameiro e
Valéria Vasconcelos Padrão

o mesmo tempo em
que observa um aumen-
to da pobreza (que atin-
ge 54,8 milhões de pes-
soas, segundo IBGE), e

seu retorno ao Mapa da Fome da
ONU, de onde fora excluído em 2014,
o Brasil assume o desafio de, até o ano
de 2030, cumprir 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS). Para
colaborar, a Fiocruz constituiu o Grupo
Executivo da Agenda 2030 (que é na-
cional), do qual a Fiocruz Brasília faz

Buscando um mundo melhor
Projetos da Fiocruz Brasília buscam implementar a Agenda 2030 para
um caminho mais sustentável e com mais qualidade de vida para a população

Especialização, o território tem sido
um dos eixos mobilizadores.

É o caso da Especialização em
Promoção e Vigilância em Saúde,
Ambiente e Trabalho, voltada para tra-
balhadores de serviços públicos esta-
duais e municipais e militantes de co-
munidades dos estados de Tocantins
(Porto Nacional, Lagoa da Confusão,
Gurupi, Araguaína e Palmas), Ceará
(Fortaleza, Fortim, Miraíma, Tauá e
Maracanaú) e Pernambuco (Caruaru).

Os estudantes têm realizado pro-
jetos de intervenção nas comunidades
para a construção dos Territórios Sau-
dáveis e Sustentáveis (TSS) no semiá-

A
parte, e cuja diretora, Fabiana Damá-
sio, afirma que a unidade “está aten-
ta à relevância dos ODS para a cons-
trução de ações que respondam às
necessidades sociais. Por isso, conver-
ge suas atividades para o cumprimen-
to da Agenda 2030 e para colaborar
com o alcance de metas assumidas
pelo Brasil”.

Diversos setores da Fiocruz Brasí-
lia realizam projetos internacionais,
nacionais e locais que dialogam com
os ODS, tanto na capital federal quan-
to em outros estados. Nos cursos da
Fiocruz Brasília de Mestrado Profissio-
nal em Políticas Públicas em Saúde e

ESPECIAL

Diversos setores da Fiocruz Brasília realizam projetos internacionais, nacionais e locais que
dialogam com os ODS, tanto na capital federal quanto em outros estados (fotos: Fiocruz Brasília)
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rido, trazendo alternativas como a uni-
versalização do saneamento no cam-
po, no semiárido e nos territórios; agro-
ecologia e produção de alimentos sem
agrotóxico, dentre outras.

O professor e pesquisador André
Fenner explica que todos os projetos
têm aproximação com os ODS, com a
vertente de promoção da saúde e a
discussão sobre os determinantes so-
ciais da saúde e as vulnerabilidades das
populações. “Para isso, é importante
trazer a comunidade para construir a
solução junto e respeitar o seu conhe-
cimento”, afirma Fenner.

A experiência com a especiali-
zação motivou o surgimento cursos
livres nos territórios. Nos municípios
de Picos e Ipiranga, no Piauí, vem
sendo realizada formação de Vigilân-
cia Popular em Saúde de base terri-
torial que trata especificamente de
água e saneamento no estado. Há
ainda projetos do Programa de Pro-
moção da Saúde Ambiente e Traba-
lho (Psat) da Fiocruz Brasília para a
construção de TSS no Grande Sertão
Veredas-Pandeiros-Peruaçu, no noro-
este de Minas Gerais e no Mato Gros-
so. O pesquisador Jorge Machado,

coordenador do projeto, aponta ou-
tros avanços: melhorias de serviço de
saúde e de saneamento, possibilida-
de de universalização real do sanea-
mento nos locais de atuação, com
baixo custo, pouco investimento pú-
blico, utilização das tecnologias so-
ciais e participação da sociedade na
utilização dessas tecnologias.

Do sertão
para o mar

A equipe do Psat, em parceria
com a Fiocruz Bahia, está iniciando
uma atuação em Salvador junto às
marisqueiras da Ilha de Maré, locali-
zada na Baía de Todos os Santos, tra-
çando o perfil sanitário da população
e do ambiente em que habita. A rea-
lidade na região também não é fácil.
As mulheres ficam expostas ao sol, à
água e sujeitas a doenças durante
toda a busca e coleta dos crustáceos.
Algumas ainda sofrem violência du-
rante o dia de trabalho. Além disso,
próximo à ilha está localizado o Porto
de Aratu, onde há intenso transporte

de cargas e minérios e que é cercado
por indústrias. Os poluentes contami-
nam mangues, mariscos e pescados,
que são a sobrevivência da popula-
ção. Os dados coletados na pesquisa
estão sendo analisados para a devo-
lutiva à comunidade. A expectativa é
ampliar o projeto para todas as co-
munidades da ilha.

Alimentação e
segurança
nutricional

Por meio de seu Programa de Ali-
mentação, Nutrição e Cultura (Palin),
a Fiocruz Brasília analisa e avalia as
políticas públicas de alimentação e
nutrição, sobre percepções de hábi-
tos alimentares, comensalidade e se-
gurança alimentar e nutricional no
país. Tudo isso se vincula ao ODS 2,
cujo título é Fome Zero e Agricultura
Sustentável.

O projeto Biografias Alimentares
de Mulheres Obesas de Baixa Renda
relaciona a obesidade como uma ques-
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tão histórica, econômica e social, à
história de vida das pessoas. Assim,
entrevistou mulheres de 20 a 55 anos
beneficiárias do programa Bolsa Famí-
lia das cinco regiões brasileiras.

Duas pesquisas estão sendo fei-
tas com as comunidades quilombolas
de Goiás, sobre os patrimônios ali-
mentares materiais e imateriais e usos
e saberes sobre Plantas Alimentares
Alimentícias Não Convencionais
(Panc), com o objetivo de descrever
os saberes e práticas e mostrar a im-
portância dessas plantas como possí-
veis alternativas alimentares de sus-
tentabilidade socioambientais e de
valorização da biodiversidade como
patrimônio alimentar local.

Outra pesquisa busca compreen-
der a influência das feiras populares
do Distrito Federal na formação de
hábitos alimentares para conhecimen-
to científico e popular dos patrimônios
materiais e imateriais vendidos nesses
espaços. Ao todo, foram identificadas
75 feiras permanentes populares. De
acordo com a coordenadora do Palin
e vice-diretora da instituição, Denise
Oliveira, para alcançar a segurança
alimentar e nutricional é preciso que
todo o processo seja sustentável do
ponto de vista de fazer bem à popula-
ção e ao planeta.

Na capital
federal

A Fiocruz Brasília tem desenvolvi-
do um modelo de acompanhamento
de implantação da Agenda 2030 na
cidade satélite Estrutural, visando a
orientar as políticas públicas e tornan-
do o local um território saudável e sus-
tentável. Elabora a cartografia social,
quando a própria comunidade indica
no mapa onde prevalecem fatores as-
sociados à agenda 2030. Para tanto,
promove oficinas de diálogo prospec-
tivo. “Trata-se de um trabalho de mé-
dio e longo prazo, e no centro de sua
implantação estão as redes sociais”,
explica Wagner Martins, coordenador
de Integração Estratégica da unidade.
Estrutural é o projeto piloto, executa-

Saúde e
bem-estar

O Núcleo de Saúde Mental, Ál-
cool e Outras Drogas (Nusmad) da Fi-
ocruz Brasília atua junto ao Departa-
mento Penitenciário Nacional (Depen)
do Ministério da Justiça, em presídios
de todo país em ações de controle da
tuberculose e prevenção do suicídio
entre mulheres. A ação resulta de ali-
nhamento ao objetivo da Agenda 2030
de assegurar uma vida saudável e pro-
mover o bem-estar para todos.

No Brasil, o sistema prisional é um
dos grandes focos de tuberculose, já que
os detentos doentes têm contato com

familiares e agentes prisionais, que
passam a ser focos de transmissão. O
Depen elaborou uma campanha para
diagnosticar e tratar de tuberculose nas
prisões e o Nusmad está fazendo pes-
quisa e acompanhamento da aplicação
integral da campanha em um presídio
de cada região do país.

O trabalho de prevenção do suicí-
dio entre as mulheres presidiárias está
na fase inicial e prevê uma pesquisa
com intervenção. Considerando ser ex-
pressiva a taxa de suicídio entre as de-
tentas, o desafio é compreender o real
cenário e os indicadores envolvidos.

do por intermédio de convênio entre
Fiocruz Brasília, Secretária de Saúde
do Distrito Federal, Codeplan–DF, Ins-
tituto Federal de Brasília/Estrutural e
Universidade de Brasília (Departamen-
to de Saúde Pública, Núcleo de Estu-
do do Futuro).

A Fiocruz também envolve a co-
munidade escolar na pesquisa cien-
tífica e tecnológica para inovação
em educação e comunicação para
a prevenção da zika e doenças cor-
relatas nos territórios. O projeto é
coordenado pela presidente da ins-
tituição, Nísia Trindade, e desenvol-
vido na capital federal e no Rio de
Janeiro por diferentes unidades: Fi-
ocruz Brasília, Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fi-

ocruz) e Museu da Vida, além do
Observatório de Território Sustentá-
veis e Saudáveis de Paraty (RJ), com
financiamento do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).

Em cada território, os trabalhos
são adaptados à realidade do local.
O projeto envolve estudantes de
quatro escolas públicas de Ceilân-
dia (DF), duas do Rio de Janeiro, três
de Maricá (RJ) e a comunidade de
Paraty, e busca mobilizar professo-
res, jovens, pais e moradores das
regiões para o tema.

Todos os projetos têm aproximação com os ODS, com a vertente de promoção da
saúde e a discussão sobre os determinantes sociais da saúde e as vulnerabilidades
das populações (fotos: Fiocruz Brasília)
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Pesquisadores do Núcleo tam-
bém integram o Programa de Volta
para Casa, acompanhando os paci-
entes em suas residências terapêuti-
cas e observando como se compor-
tam em suas casas. O paciente passa
a ser narrador da sua própria histó-
ria. O programa atende mais de qua-
tro mil pessoas, foi instituído em 2003
e prevê o pagamento mensal do cha-
mado de auxílio-reabilitação, no va-
lor de R$ 412 para pessoas com lon-
gos períodos de internação em
hospitais psiquiátricos.

Além das
fronteiras

O Observatório de Regulação In-
ternacional de Fatores de Risco Asso-
ciados às Doenças Crônicas Não Trans-
missíveis da Fiocruz Brasília apoia a
construção de políticas públicas de re-
gulação de fatores de risco à saúde a
partir de experiências inovadoras de
regulação internacional sobre álcool,
agrotóxicos, alimentos ultraprocessa-
dos e tabaco. O Observatório propõe
o fomento da cooperação entre enti-
dades governamentais, instituições de

ensino e de pesquisa e organizações
da sociedade civil como resposta à
epidemia de doenças crônicas. Ele é
resultado de um programa de pesqui-
sa e comunicação cujo foco é cons-
truir uma estratégia pública para me-
lhor controlar a difusão social desses
fatores de risco.

Em parceria com instituições inter-
nacionais e a coordenação de Saúde
da Mulher do Ministério da Saúde, a
Fiocruz Brasília participa de projeto fo-
cado na implementação da diretriz do
parto normal nas maternidades do SUS,
sob três perspectivas: desenvolvimento
de síntese de evidência para a imple-
mentação de diretrizes de saúde públi-
ca, avaliação de barreiras à implemen-
tação e suporte direto à coordenação
no Ministério da Saúde. O papel da Fi-
ocruz é dar suporte no fornecimento de
informações para incorporar evidência
científica ao processo de implementa-
ção da diretriz de parto normal.

O projeto venceu edital internaci-
onal de iniciativa da Organização Pan-
Americana de Saúde de Washington
e da Aliança para Pesquisa em Políti-
cas e Sistemas de Saúde (AHPSR, na
sigla em inglês) da OMS. Dos 200 pro-
jetos inscritos, 13 foram selecionados.

No Brasil, apenas este em parceria
com a Fundação.

Outro projeto de cooperação in-
ternacional conta com a atuação da
Fiocruz Brasília. Nele, participam 13
países situados no continente africa-
no, na América do Sul e no Oriente
Médio, que integram uma rede global
de uso de evidência científica em sis-
temas sociais.

O projeto tem financiamento do
International Development Research
Centre (IDRC-Canadá) e do Hewlled
Foundation (EUA). O pesquisador e
coordenador do Mestrado Profissional
em Políticas Públicas de Saúde, Jorge
Barreto, foi convidado a participar do
projeto pela inserção na área de polí-
tica informada por evidências. No Bra-
sil, a iniciativa Partners for Evidence
and Rapid Learning in Social Systems
terá como tema direitos humanos em
prisões. A atuação da unidade é na
tradução do conhecimento, incluindo
síntese de evidência, diálogos delibe-
rativos de política e outros produtos.
Para Barreto, a Fiocruz Brasília “se con-
solida como unidade focada em políti-
ca pública, mas acima de tudo, para o
uso sistemático e transparente do co-
nhecimento científico no território”.

A especialização em Promoção e Vigilância em Saúde, Ambiente e Trabalho é voltada para trabalhadores de serviços públicos
estaduais e municipais e militantes de comunidades dos estados de Tocantins, Ceará e Pernambuco
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Keila Maia

os últimos 20 anos o
Brasil vem se projetan-
do no cenário internaci-
onal como um impor-
tante parceiro no que se

refere a colaborações na área de saú-
de. Criação de bancos de leite huma-
no em diferentes países, instalação de
fábrica de medicamentos no continen-
te africano, assessoria técnica para
implementação de institutos do cân-
cer em nações da América Latina são
algumas das iniciativas protagonizadas
pelo Brasil, que, além de apontar a

Exportando
conhecimentos
sobre saúde
Como o Brasil se tornou um dos principais agentes na formulação de
políticas públicas, cooperação técnica e negociação de acordos internacionais

relevância das parcerias realizadas,
demonstram a posição de destaque
que o país conquistou.

“Trata-se de um período muito
atípico na diplomacia nacional, que
teve início no fim da década de 1990.
O Brasil passa a ser mais ativo e assu-
me um papel de liderança em vários
temas. Isso foi possível devido ao mo-
mento particularmente positivo no ce-
nário nacional, do ponto de vista eco-
nômico, da estabilidade política e da
existência de várias experiências em
políticas públicas que projetavam o país
como inovador e resolutivo em rela-
ção ao enfrentamento de vários pro-

N

ESPECIAL

blemas, que são importantes para os
países em geral, mas sobretudo para
os países em desenvolvimento”, expli-
ca o pesquisador da Fiocruz Minas
Rômulo Paes, especialista em avalia-
ção de políticas públicas.

Uma das principais frentes de atu-
ação do Brasil, segundo o pesquisa-
dor, se refere à formulação de políti-
cas públicas de saúde. De acordo com
Paes, a implantação do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e a criação de pro-
gramas inovadores, como o de com-
bate ao HIV/Aids e o de atenção
primária à saúde, são exemplos de ex-
periências brasileiras que serviram de
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sido uma das mais importantes contri-
buições do Brasil para o desenvolvi-
mento global, especialmente por ser
tratar de uma formulação sobre desen-
volvimento no sentido mais amplo, que
envolve várias áreas, entre elas a saú-
de”, avalia Paes.

Outro importante papel desempe-
nhado pelo Brasil se dá na esfera da
cooperação técnica. De acordo com o
pesquisador, por ser um país extrema-
mente heterogêneo, com regiões que
apresentam contextos bastante varia-
dos, o Brasil tem semelhanças com
países de diversas partes do mundo,
fazendo com que as experiências de-
senvolvidas nacionalmente interessem
a diferentes atores.

 “O interesse em fazer parcerias
com o Brasil depende do nível de de-
senvolvimento de cada país. Quando
o país já está muito mais desenvolvi-
do, ele tem interesse em soluções sis-
têmicas; quando menos desenvolvido,
ele pode ter interesse em soluções
muito específicas de políticas e de pro-
gramas; quando  estão numa situação
ainda mais inicial na constituição de
seus sistemas se interessam em forma-
ção de recursos humanos, no desen-
volvimento de sistemas gerenciais, na
constituição dos componentes básicos
da gestão”, explica Paes.

Para se ter uma ideia do volume
de parcerias realizadas, só no período
entre 2006 e 2016, quando vigorou o
Termo de Cooperação 41, firmado
entre Ministério da Saúde e Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde (Opas),
foram realizados 51 projetos que in-

base para muitas políticas elaboradas
no âmbito internacional. Com a exper-
tise acumulada, o Brasil pôde sediar,
também, dois importantes eventos,
que foram a Conferência Internacio-
nal de Determinantes Sociais da Saú-
de, em 2011, e a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável, a Rio+20, em 2012.

“Nesses dois eventos, o governo
brasileiro, como anfitrião, foi muito
relevante. Isto só foi possível porque o
Brasil tinha uma agenda, tinha o que
apresentar, sobretudo nos temas soci-
ais e, por isso, o país foi decisivo. A
agenda produzida na Conferência Rio
+ 20, que dois anos depois passou a
se chamar Agenda 2030, talvez tenha

Desde o fim da década de 1990 o Brasil
passa a ser mais ativo e assume um
papel de liderança em vários temas.
Isso foi possível devido ao momento
particularmente positivo no cenário

nacional, do ponto de vista econômico,
da estabilidade política e da existência

de várias experiências em políticas
públicas que projetavam o país como

inovador e resolutivo
Rômulo Paes

“

”
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cluíram cerca de 680 atividades. O
objetivo do TC 41 foi fortalecer a ca-
pacidade do Brasil para cooperar com
o desenvolvimento dos sistemas de
saúde dos países das Américas e com
países de língua portuguesa. Tais da-
dos constam em um artigo intitulado
Cooperação internacional em saúde do
Brasil na era do SUS, do pesquisador e
coordenador do Centro de Relações
Internacionais em Saúde da Fiocruz,
Paulo Buss.

“Essa atuação do Brasil é impor-
tante porque faz parte de uma diplo-
macia conhecida como soft power, que
é uma forma de diplomacia em que o
Brasil transfere a sua expertise e, ao
fazer isso, se aproxima dos países com
os quais contribuiu. É chamada assim
por não exigir contrapartidas imedia-
tas, tanto no sentido político quanto
no sentido comercial. Isso é uma ca-
racterística tradicional da diplomacia
brasileira”, explica Paes.

Segundo o pesquisador, esse tem
sido um instrumento muito importan-
te de cooperação, e a saúde é uma
das áreas mais relevantes. “Há coo-
peração em outras frentes, como agri-
cultura, segurança, assistência social,
educação, ciência e tecnologia, mas
a saúde tem um destaque importan-
te”, afirma. Ainda de acordo com o
especialista, a Fiocruz tem sido um dos
principais agentes do Brasil nesse tipo
de interlocução, devido à diversidade
de temas de que trata e pela compe-

tência que agrega. A forte presen-
ça da instituição se dá tanto
em articulações que envol-
vam países em abordagens
bilaterais, como também em
articulações multilaterais,
que são mediadas por orga-
nizações ligadas geralmen-
te ao sistema ONU, como a
OMS, a Opas, Cepal e ou-
tras organizações.

Acordos
A atuação do Brasil no

cenário internacional tam-
bém é relevante no que se

refere aos grandes trata-
dos assinados, já que o

país é signatário de diversos acordos,
participando ativamente das negoci-
ações das cláusulas. São consensos
relacionados a temas voltados para
questões ambientais, climáticas, saú-
de materna e infantil, regulação do
trabalho, segurança e muitos outros.
A maioria deles envolve centenas de
países.

Na maior parte dos casos, assi-
nar um tratado internacional significa
comprometer-se em contribuir para a
solução de questões que preocupam
muitas nações. Dessa forma, ser sig-
natário de um acordo pode ter influ-
ência nas mesas de negociações, já
que os países optam por fazer negó-
cios com aqueles que estejam em
consonância com os valores de seus
mercados consumidores.

De acordo com o pesquisador,
retirar-se de um tratado já assinado,
especialmente no que diz respeito à
sustentabilidade, pode gerar impactos
na balança comercial do país. “Acre-
dito que boa parte dos produtores e
consumidores internacionais se sofisti-
caram e veem a sustentabilidade
como valor agregado aos produtos que
produzem e consomem. O Brasil, se
quiser vender para esses mercados,
precisa apresentar produtos com esses
padrões de qualidade”, diz.

O pesquisador lembra que, atual-
mente, muitos pecuaristas e produto-
res agrícolas brasileiros se ressentem
de algumas cláusulas contratuais, re-
lacionadas à sustentabilidade, por
acreditarem se tratar de subterfúgio
para dificultar a entrada de produtos
brasileiros em favor da reserva de
mercado para os produtos locais. Isso
acontece principalmente nas negocia-
ções com países europeus. Na opinião
do especialista, entretanto, na maio-
ria das vezes, não se trata de um arti-
fício protecionista; o que acontece é
que esses mercados avançaram bas-
tante e vender para eles requer aten-
der a um nível maior de exigência.

“Já houve muitos avanços, mas
precisa-se ir mais longe. Se, ao con-
trário disso, o Brasil der argumentos
que favoreçam restrições, pagará um
preço alto por isso. Enfraquecer o seu
aparato regulador e fiscalizador do

meio ambiente, por exemplo, já po-
deria ser um impedimento de se fazer
negócio com mercados mais exigen-
tes”, avalia.

Um bom exemplo de mercado
que prioriza as questões ambientais é
o alemão. Recentemente, a popula-
ção do país decidiu, por meio de um
plebiscito, banir a energia nuclear,
mesmo ciente de que isso implicaria o
aumento das tarifas de energia. “Os
cidadãos alemães optaram por ter uma
energia mais limpa, mas ao mesmo
tempo mais cara, mostrando que, no
plano dos valores, não é só o bolso
que conta, mas também que tipo de
consumo que se deseja”, conta Paes.

Acordos relacionados à regula-
ção trabalhista também costumam ter
peso nas mesas de negociação, uma
vez que os consumidores tendem a
rejeitar produtos provenientes de lo-
cais que não oferecem condições de
trabalho decentes.  “Muitas pessoas
não têm memória disso, mas houve
um período em que o mundo boico-
tava os produtos do Chile e da África
do Sul. Por razões políticas, em fun-
ção da ditadura chilena, durante mui-
to tempo, muita gente deixou de com-
prar o vinho do Chile. E, no caso da
África do Sul, vários produtos não
eram comprados devido ao apartheid.
O Brasil precisa ter cuidado”, destaca
o pesquisador.

Mas o que aconteceria se o Brasil
se retirasse de um acordo já firmado,
como por exemplo o Acordo de Paris?
Para o especialista, não há dúvidas de
que haveria muitos prejuízos. Entretan-
to, ele ressalta que, no Brasil, isso se-
ria difícil de se realizar, já que a maior
parte dos acordos são ratificados pelo
Congresso Nacional.

“Diferentemente da situação do
Estados Unidos, onde nem todos os
tratados passam pelo Legislativo, no
Brasil, todos os acordos importantes
passaram pelo Congresso. Dessa for-
ma, qualquer alteração só poderia ser
feita com a aprovação do Congresso.
Além disso, de forma geral, os empre-
sários reconhecem a importância de
honrar esses compromissos para con-
quistar e manter mercados fora do
país”, destaca.
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C
Lucas Rocha

om a semana
de premiação
realizada en-
tre os dias 26
e 28 de no-

vembro de 2018, a 9ª Olim-
píada de Saúde e Meio
Ambiente da Fiocruz (Obs-
ma) obteve números recor-
des. Entre 2017 e 2018,
foram 1.228 trabalhos inscri-
tos representando todos os es-
tados brasileiros, contando
com o envolvimento de 4.270
professores e 67.179 estudan-
tes do ensino fundamental e
médio. Destacando a impor-
tância dos 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável

preconizados pelas Nações Unidas, a ini-
ciativa estimulou que os trabalhos abor-
dassem de forma crítica e criativa temas
da Agenda 2030. Nos últimos dois anos,
a equipe do projeto percorreu o país ofe-
recendo 20 oficinas pedagógicas a pro-
fessores de 13 estados com foco nas
modalidades Projeto de Ciências, Produ-
ção de Texto e Produção Audiovisual.

“Alcançamos nosso objetivo de esti-
mular o desenvolvimento de atividades
interdisciplinares em escolas públicas e pri-
vadas de todo o país, reconhecer o traba-
lho desenvolvido por professores e alunos
e fortalecer a cooperação com a divulga-
ção de ações governamentais criadas em
prol da educação, da saúde e do meio
ambiente”, avalia a coordenadora nacio-
nal da Olimpíada, Cristina Araripe.

ESPECIAL

Renata Fontoura
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A programação da semana de pre-
miação contou com um roteiro especial,
que proporcionou aos 78 alunos e pro-
fessores selecionados visitas a espaços
culturais e históricos da cidade do Rio de
Janeiro e ao campus da Fiocruz e seu
belo castelo Mourisco. As atividades fo-
ram encerradas com uma cerimônia, re-
alizada no Auditório do Museu da Vida.
Na ocasião, além da condecoração dos
premiados, foram anunciados os seis tra-
balhos que receberam o título de Desta-
que Nacional e três escolas que receberam
o prêmio especial Ano Oswaldo Cruz, des-
tinado a trabalhos que utilizaram recur-
sos educacionais da Fiocruz.

Os trabalhos enviados foram avali-
ados pelas comissões julgadoras forma-
das pelas Regionais Olímpicas da
Fiocruz – Centro-Oeste, Minas/Sul, Nor-
deste I, Nordeste II, Norte e Sudeste –

e os resultados foram anunciados no
Dia do Professor. Os destaques regio-
nais foram selecionados nas categori-
as Projeto de Ciências, Produção de
Texto e Produção Audiovisual.

Selecionado na modalidade Proje-
to de Ciências e coordenado pelo pro-
fessor de Filosofia Paulo Roberto de
Sousa, o trabalho Kenosi Road foi de-
senvolvido por dez alunos da Escola
Estadual Padre José Schneider, na ci-
dade de Santa Isabel do Rio Negro, no
Amazonas. “Trata-se de um game que
traz informações importantes sobre o
lixo e sua reciclagem. Kenosi significa
lixo na linguagem ianomami e road,
estrada em inglês. Resolvemos utilizar
uma terminologia local e uma língua
universal para formar ‘caminho do
lixo’”, explica o professor. Segundo ele,
a notícia de que o trabalho havia sido

selecionado pela Olimpíada pegou to-
dos de surpresa. “Sabíamos que o tra-
balho poderia se destacar, mas não
imaginávamos que seria selecionado.
É muito gratificante esse reconheci-
mento, já que é um trabalho multidis-
ciplinar, que envolve tecnologia,
realizado em uma escola que fica a
três dias de barco da capital Manaus”,
reforça Paulo.

Uma “batalha de rap” promovida
pelos alunos do Colégio Estadual Dori-
val Passos, de Salvador, na Bahia, abor-
dou o tema das infecções sexualmente
transmissíveis e o trabalho foi seleciona-
do na categoria Produção Audiovisual.
Com o título Seja vencedor nessa bata-
lha!, o grupo mobilizou toda a escola,
que ostentou uma faixa parabenizando
a equipe representante. “É a primeira
vez que participamos e o resultado é
muito importante para os alunos e para
a escola. Nossa ideia era trazer a lingua-
gem do rap, uma linguagem jovem, para
reforçar a prevenção ao HIV, por exem-
plo, que vem registrando aumento de
casos entre os adolescentes. A gravação
foi toda feita com o celular e os próprios
alunos editaram utilizando softwares li-
vres”, relata a professora Luzânia Fon-
seca Imperial, que viajou para o Rio de
Janeiro com o aluno do 3º ano do Ensino
Médio Paulo César, de 17 anos.

O trabalho Poluição e camada de
ozônio, do Colégio Militar de Campo
Grande, no Mato Grosso do Sul, foi sele-
cionado também na categoria Produção
Audiovisual. A professora que coordenou
o desenvolvimento do projeto, Adriane
Schio Silva, conta que decidiu participar
da 9ª Obsma quando percebeu que já
trabalhava as temáticas em sala de aula.
“Estávamos discutindo assuntos como
poluição, camada de ozônio, efeito es-
tufa e aquecimento global no 6º ano,
permeando os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, que também esta-
vam sendo trabalhados com o 9º ano,
na Iniciação Científica. Sugeri a partici-
pação na Olimpíada e todos ficaram mui-
to empolgados”, diz Adriane.

No colégio, grupos realizaram tan-
to produções audiovisuais como textu-
ais para serem inscritas na Olimpíada:

Alunos e professores participantes
da 9ª Olimpíada de Saúde e Meio
Ambiente da Fiocruz comemoram
seus resultados (foto: Peter Ilicciev/
Presidência/Fiocruz)
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“De duas turmas de 6º ano, selecionei
cinco trabalhos em que 19 alunos esti-
veram envolvidos. A reação deles ao
saber que um dos trabalhos foi seleci-
onado foi de uma felicidade estonte-
ante! Foi incrível ver aqueles rostinhos
risonhos me perguntando: ‘professora,
a senhora viu? Nós ganhamos! É ver-
dade mesmo?’ Foi muito gratificante,
fiquei muito feliz!”, comemora ela.

O sucesso dessa edição abre boas
perspectivas para a próxima, que mar-
ca os 20 anos da iniciativa. “Em 2019
iniciaremos os trabalhos da 10ª edição,
um marco que comemora duas déca-
das de atividades da Obsma. Estamos
felizes com o amadurecimento do pro-
jeto e temos grandes expectativas em
relação ao futuro. Acreditamos em uma
educação que assuma responsabilida-
des com o mundo em que vivemos e
com as novas gerações, compartilhan-
do valores que rompam com um pas-
sado estreito e individualista, abrindo-se
aos problemas gerais da humanidade
e descobrindo um sentido global na vida
sócio-política. Trata-se de formar cida-
dãos para viver os grandes valores de-
mocráticos que englobam as liberdades
civis, sociais, ambientais e de solidari-
edade planetária. Tal concepção traz
implicações para a própria orientação

pedagógica e da postura do professor
como educador, estabelecendo diálo-
gos argumentativos com seus alunos.
Vamos continuar na missão de disse-
minar a importância da discussão dos
aspectos relacionados à saúde e ao
meio ambiente na formação escolar”,
conclui Cristina Araripe.

Mobilização
nacional

Sete equipes de trabalho distribuí-
das em todo o território nacional parti-
cipam das atividades da Olimpíada
Brasileira de Saúde e Meio Ambiente.
São seis coordenações regionais sedia-
das nas unidades técnico-científicas da
Fiocruz em Belo Horizonte, Brasília, Ma-
naus, Recife, Rio de Janeiro e Salvador,
além de uma coordenação nacional ins-
talada no Campus de Manguinhos, na
capital fluminense. Ao todo, na Fiocruz,
participam da iniciativa nove unidades
técnico-científicas, cinco diretorias téc-
nico-administrativas, dois escritórios re-
gionais e vice-presidências. A equipe de
coordenação da iniciativa é formada por
19 profissionais – entre pesquisadores e
assistentes – distribuídos nas coordena-
ções sediadas nas unidades da Fiocruz.

Nas oficinas pedagógicas, cer-
ca de 70 profissionais colaborado-
res vinculados a instituições de
ensino, ciência e tecnologia parti-
cipam. “As oficinas foram criadas
para promover a discussão, no am-
biente escolar, das questões de saú-
de que fazem parte da realidade
das comunidades e territórios nos
quais cada escola está inserida. São
espaços de diálogo e troca com pro-
fissionais da educação, buscando
compreender os desafios do ensino
das temáticas relacionadas ao meio
ambiente e à saúde, a partir da prá-
tica pedagógica tradicional e do
atual modelo de formação de pro-
fessores, tendo em vista o caráter
transdisciplinar de ambos os cam-
pos”, ressalta a coordenadora na-
cional, Cristina Araripe. Segundo
ela, as oficinas também servem
para viabilizar e disseminar o ma-
terial didático-pedagógico e infor-
mativo produzido pela Fiocruz. A
ampla rede formada pelas escolas e
professores que participam das ativi-
dades da Obsma possibilita a distribui-
ção de diversos tipos e formatos de
material, representando a iniciativa um
canal potencializador das ações edu-
cativas da Fiocruz”, reforça.

Cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada
de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz
(foto: Peter Ilicciev - Presidência/Fiocruz)
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