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equipe de Ergonomia do Núcleo de Saúde do Trabalhador, da Coordenação de Saúde
do Trabalhador da Diretoria de Recursos Humanos (Nust/CST/Direh) vem desenvolven-
do o Programa de prevenção e autocuidado da dor na Fiocruz. A iniciativa visa pro-
mover e possibilitar a autogestão da saúde dos trabalhadores da instituição no que diz

respeito às limitações funcionais e às dores de origem musculoesquelética. Em entrevista à
coluna Fiocruz Saudável, a equipe de Ergonomia explica um pouco mais sobre a ação.

Programa de prevenção
e autocuidado da dor

Por Glauber Queiroz

A

Equipe de Ergonomia foca na educação e orienta
trabalhadores sobre posturas e movimentos

Linha Direta - O que o ori-
ginou essa iniciativa?

R - Tendo em vista a gran-
de quantidade de queixas de
dor dos funcionários da Fiocruz,
seja pelos atendimentos no
serviço médico do Nust ou nas
solicitações de avaliações das
unidades, a equipe de Ergono-
mia do Nust/CST propõe a
implantação de um programa
de autogestão de saúde com
foco na educação dos traba-
lhadores e no autocuidado.
Este programa tem como base
o método McKenzie de Diag-
nóstico e Terapia Mecânica e
as diretrizes da atenção inte-
gral à Saúde do Trabalhador.

LD - Em linhas gerais,
como funciona o programa
e em que etapa está?

R - O programa prevê en-
contros coletivos nos locais de
trabalho ou individuais no Nust,
dependendo de cada situação.

LD - Qual seu principal
objetivo na instituição?

R - Sensibilizar os funcio-
nários da importância do au-
tocuidado por meio da edu-
cação sobre dor, posturas e
movimentos. Assim, reduzir o
número de queixas de dor e
limitação funcional e de afas-
tamentos por problemas re-
lacionados ao sistema mus-
culoesquelético, além de me-

lhorar a qualidade de vida dos
nossos trabalhadores.

LD - O projeto já tem ou
terá algum desdobramento
direto?

R - O Guia de Ergonomia
Volume 3 – Prevenção e Auto-
cuidado da dor –, com informa-
ções sobre posturas e exercíci-
os que podem ser feitos no dia
a dia, inclusive no próprio am-
biente de trabalho. Nesse guia,
diversas atividades profissionais
serão abordadas e exercícios
específicos orientados para
cada tipo de atividade.

Outro desdobramento é a
formação, já em curso, de um
grupo de estudos em dor, multi-
disciplinar e aberto a todos que
quiserem aprender um pouco
mais sobre o tema. Nossa inten-
ção é discutir e estudar a dor
em seu aspecto mais global e
atual, numa abordagem inter-
disciplinar. Como base concei-
tual, iniciamos o estudo do livro
Explicando a Dor, de David Bu-
tler e Lorimer Moseley.

Como perspectiva, temos
também a ideia de desenvol-
ver parcerias com unidades que
disponham de áreas de saúde
para treinar alguns profissionais
e formar multiplicadores da
metodologia que adotamos.

LD - Como o programa
pode se integrar ou articu-
lar com outras ações e ativi-

dades do campo da saúde
do trabalhador na Fiocruz?

R - Ela se integra com os
exames periódicos, admissionais
e em casos de perícia, além de
se articular como desdobramen-
to das outras ações da própria
equipe de ergonomia.

LD - Como o trabalhador
pode acessar a iniciativa e
que benefícios pode ter?

R - Basta entrar em contato
com nossa equipe pelo telefo-
ne 2598-4479 ou pelo e-mail
ergonomianustcst@fiocruz.br
para que a gente entenda as
necessidades de cada caso e
ofereça a melhor abordagem.
O trabalhador interessado apren-
derá como e porque a dor apa-
rece e o que pode fazer para
eliminá-la. Em geral, são mar-
cados até cinco encontros cole-
tivos ou individuais. Alguns dos
benefícios esperados são a aqui-
sição de autoconhecimento e
autocontrole sobre a dor, redu-
zindo as queixas e limitações dos
participantes, além de melho-
rar sua qualidade de vida.

Equipe de Ergonomia:
Aline Azambuja, Carolina
Olyntho*, Renata Mendes,
Simone Ricart e Suzana Lu-
gão (*Responsável pelo
programa de prevenção e
autocuidado da dor).



LINHA DIRETA  |  3

Encontro de Inova-
ção na Gestão Fio-
cruz mobilizou os

trabalhadores da Fundação na
segunda semana de outubro,
entre os dias cinco e oito. Fo-
ram quatro dias de palestras,
oficinas e apresentações de
trabalhos, que terminaram
com a entrega do Prêmio de
Inovação na Gestão às três pri-
meiras colocadas entre as 71
equipes inscritas.

Parte de um conjunto de
estratégias adotadas pela
Presidência e promovido pela
Vice-Presidência de Gestão e
Desenvolvimento Institucio-
nal (VPGDI), o Encontro teve
como proposta oferecer ações
de educação formal e não
formal, em um ciclo contínuo
e permanente para o desen-
volvimento de competências
gerenciais.

Na mesma linha de ação
estão o Programa de Desen-
volvimento Gerencial (PDG);
o curso de Desenvolvimento
de Competências Gerenciais
(Fundação Dom Cabral); o
mestrado em Política e Ges-
tão de C&T em Saúde e a
Especialização em Gestão

em Organizações de C&T
em Saúde (Ensp); e o mes-
trado em Administração Pú-
blica da Fundação Getúlio
Vargas (FGV).

Conferência
A abertura do evento foi

seguida pela conferência com
o professor convidado Henry
Mintzberg, da McGill Universi-
ty, do Canadá. Para o auditó-
rio lotado do Museu da Vida,
no Campus Manguinhos, o
conferencista traçou um pano-
rama do atual contexto políti-
co e econômico mundial, da
democracia e da desigualdade
na distribuição de renda. O pro-
fessor falou do papel das orga-
nizações na sociedade, das li-
deranças e da importância da
inovação nos modelos de ges-
tão para realizar as mudanças
que a sociedade precisa.

O vice-presidente da VPG-
DI, Pedro Barbosa, situou o de-
bate. “As organizações não es-
tão imunes ao campo mais ge-
ral do desenvolvimento da soci-
edade e do dos modelos, que
submetem muitas sociedades a
crises”, afirmou. “Esse seminá-

Educação corporativa, integração
e conhecimento em debate
Encontro e Prêmio de Inovação na Gestão Fiocruz mobilizam trabalhadores

O rio é um momento de reflexão,
tanto dos desafios, dos passos
que nós já demos nessa institui-
ção, não apenas na perspectiva
da sua eficiência e da sua efi-
cácia, mas de seu posiciona-
mento nessa sociedade e nesse
Estado, contribuindo para que
sejam mais democráticos e mais
inclusivos”, disse.

Painéis
Nas manhãs dos demais dias

do encontro foram realizados
painéis temáticos, nos quais fo-
ram apresentados três trabalhos.
O primeiro teve como tema
Empreender, compartilhar e co-
operar. O segundo foi intitulado
Integrar, modernizar e avaliar. No
último dia, participaram do pai-
nel Caminhos da gestão inova-
dora na Fiocruz: gerar, aplicar e
disseminar conhecimento dois
convidados externos: a professo-
ra da Universidade de São Paulo
(USP) Marisa Eboli, e o gerente-
geral de Recursos Humanos da
Universidade Petrobras, José Al-
berto Bucheb. Durante as tardes
do Encontro foram realizadas as
exposições dos trabalhos concor-
rentes ao Prêmio, chamadas Co-

municações Coordenadas, e ofi-
cinas da área de gestão.

Premiados
O primeiro colocado no Prê-

mio de Inovação na Gestão Fio-
cruz foi o trabalho Credencia-
mento de Bancos de Leite Hu-
mano, inscrito pelo coordenador
da Rede Brasileira e do Progra-
ma Ibero-americano de Bancos
de Leite Humano, João Aprígio
Guerra de Almeida, e sua equi-
pe, do Instituto Nacional de Saú-
de da Mulher, da Criança e do
Adolescente Fernandes Figuei-
ra (IFF). Anunciado pelo presi-
dente Paulo Gadelha, o traba-
lho foi aclamado pelo público.

“Foi o reconhecimento des-
se projeto maravilhoso, um
exemplo reconhecido no mun-
do todo”, afirmou Gadelha.
Emocionado, João Aprígio dis-
cursou sobre o prêmio, que,
para ele, significa o fechamen-
to de um ciclo e o início de ou-
tro, de expansão. “Tudo isso só
foi possível graças aos investi-
mentos que a Fiocruz fez no
campo da pesquisa, do desen-
volvimento tecnológico e, so-
bretudo, no campo da gestão”.

Por Claudia Lima e Erika Farias

O prêmio de segundo lugar,
entregue por Pedro Barbosa, foi
para o projeto Escritório de Cap-
tação: uma Experiência de De-
senvolvimento, Implantação e
Consolidação, proposto por Odi-
lon José Lino Filho, da Casa de
Oswaldo Cruz (COC). Coordena-
dor do Escritório, Luis Donadio
falou sobre a alegria de ter este
trabalho reconhecido. “Gostaria
de agradecer todos os amigos de
caminhada que fazem com que
este trabalho seja mais que um
trabalho; seja um cumprimento
vocacional, institucional, do qual
a gente tem muito orgulho de
fazer parte”, disse.

O terceiro lugar, anunciado
pela vice-presidente de Ensino,
Informação e Comunicação, Ní-
sia Trindade, foi para o trabalho
Implantação da Gestão por Pro-
cessos na Fiocruz: Alinhamento
e Excelência Operacional, pro-
posto pela equipe da Coordena-
ção da Qualidade da Fiocruz (Pre-
sidência). O troféu foi recebido
pela coordenadora da CQuali,
Mirian Cohen. Os vencedores ga-
nharão apoio financeiro para par-
ticipar de um evento ou visita
técnica na área de gestão ao lon-
go do ano de 2016.
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m fato inevitável: quan-
to mais tempo de vida,
mais aumentam as

chances de ter doenças crônico-
degenerativas, como o câncer.
Este dado é reflexo das transfor-
mações demográficas da nossa
sociedade, resultantes de uma
maior qualidade de vida. Acom-
panhando essas transições e re-
novando suas frentes de atua-
ção, a Fiocruz – que nos seus 115
anos se tornou referência em
doenças epidemiológicas –, tem
assumido na última década um
relevante papel na área de in-
formação e educação sobre o
tema por meio do projeto Histó-
ria do Câncer– Atores, Cenários
e Políticas Públicas.

O projeto, uma parceria
entre o Instituto Nacional de
Câncer José Alencar Gomes da
Silva (Inca) e a Casa de Oswal-
do Cruz (COC), teve seu em-
brião em 2006, quando dirigen-
tes do Inca, por ocasião do ani-
versário de 70 anos de criação
do Instituto, procuraram a COC
para a produção de um livro co-
memorativo. Coordenador do

U

Por Erika Farias

projeto, o pesquisador da COC
Luiz Antonio Teixeira logo viu
no convite uma oportunidade
de ampliar esta narrativa.

“Transformamos o que se-
ria a história de uma instituição
em algo que caracterizasse tam-
bém uma perspectiva acadêmi-
ca, que hoje vem se mostrando
bastante importante no estudo
de doenças crônico-degenerati-
vas”, afirma Teixeira. O livro De
doença desconhecida a proble-
ma de saúde pública: o Inca e o
controle do câncer no Brasil foi
lançado em novembro de 2007.

A publicação deu início a
uma linha de investigação no
Departamento de Pesquisas
em Histórias das Ciências e da
Saúde, da COC, direcionada
à história do controle do cân-
cer no Brasil, culminando, em
2011, com a criação do Histó-
ria do Câncer. O projeto refor-
ça, por meio de pesquisas his-
tóricas, documentais, iconográ-
ficas e orais, uma diretriz as-
sumida pelo Congresso Inter-
no da Fundação, em 2010.

“A Fiocruz tem uma tradi-
ção muito longa no âmbito de
pesquisas epidêmicas e doen-
ças transmissíveis, e percebeu,
partindo de pesquisas que
mostram a modificação etária
do brasileiro, a importância de
estudar doenças crônico-dege-
nerativas e negligenciadas”,
aponta Luiz Antonio Teixeira.

A sociedade
O projeto tem como obje-

tivo contribuir para o fortaleci-
mento do Sistema Único de
Saúde (SUS), produzir conteú-
do no âmbito da formação de

recursos humanos para a Rede
de Atenção Oncológica e in-
tegrar-se a uma rede de pro-
dução de conhecimento em
parceria com o Inca. Hoje,
esta união é motivo de orgu-
lho para as duas instituições.
“Estamos há cerca de dez
anos juntos nesse trabalho de
preservação da memória,
numa relação estável, pro-
dutiva, bonita”, afirmou o di-
retor-geral do Inca, Paulo
Eduardo Xavier de Mendon-
ça, que assumiu o cargo em
junho de 2015.

“A pesquisa histórica,
além de sua finalidade em si,
de estofo para produção aca-
dêmica, possibilita a relação
mais ampla com a sociedade.
Isso é importante para a aca-
demia, mas fundamental para
o controle de câncer”, ressal-
ta o ex-coordenador de Ações
Estratégicas do Inca e profes-
sor associado ao projeto, Mar-
co Porto. Ele explica que o
controle de câncer tão comple-
xo que não pode ser tratado
exclusivamente pela área da
saúde ou pelas áreas acadê-
micas. “É preciso um envolvi-
mento esclarecido da popula-
ção. De maneira modesta,
nosso projeto tem dado essa
contribuição”, conta.

Por considerar importante
a compreensão da história do
câncer para a ampliação e o
aperfeiçoamento das políticas
públicas na área da saúde, a
equipe do projeto atua em di-
versas frentes - como a publi-
cação de dossiês em revistas
internacionais, livros e exposi-
ções, já montadas no Comple-
xo da Maré (RJ), em Manaus

É possível encontrar referên-
cias sobre o câncer desde 30 sé-
culos a.C., com egípcios, persas
e indianos, que se referiam a tu-
mores malignos. Já em 4 a.C. a
escola hipocrática grega come-
çou a falar de um tumor duro,
que muitas vezes se alastrava
para diversas partes do corpo,
ou reaparecia, mesmo depois
de extinto. No século 18, o cân-
cer passou a ser visto como uma
doença de caráter local, en-
quanto no 19 o desenvolvimen-
to da teoria celular possibilitou
a vinculação da doença às célu-
las e seu processo de divisão.
Apenas em meados do século
19, o anatomista Wilhelm Wal-
deyer mostrou que as células
cancerosas se desenvolvem a
partir de células normais e que
o processo de metástase, era
resultado do transporte das cé-
lulas cancerosas pela corrente
sanguínea ou linfática.

Evolução do
tratamento

Em 1905, dez anos após a
descoberta do Raio X, o radiolo-
gista francês Jean Bergonie e o
histologista Louis Tribondeau de-
monstraram que as células can-
cerosas eram mais sensíveis a
este tipo de estímulo do que as
normais, comprovando seu prin-
cípio curativo. Tal qual os raios
X, a descoberta do rádio (1898)
trouxe grandes avanços ao tra-
tamento do câncer. Já em 1941,
estudos sobre o gás mostarda –
substância química altamente
tóxica usada pelas tropas em
combate na Primeira Guerra –
demonstraram que a substância
causava a diminuição de alguns
linfomas e o desaparecimento
de certos tumores. Resultado des-
ses estudos, a quimioterapia
transformaria, assim, um produ-
to mortífero em agente de cura.

(Fonte: De doença desco-
nhecida a problema de saúde
pública: o Inca e o controle do
câncer no Brasil)

Primeiros
registros

História
do Câncer
Parceria entre Inca e Fiocruz delineia
a trajetória da doença no país



(AM) e no Rio Grande do Sul.
Foram realizadas três mostras:
Controle do Tabaco no Brasil:
uma trajetória; Imagens das
campanhas educativas de pre-
venção do câncer do colo do
útero no Brasil; e A Mulher e
o Câncer de Mama no Brasil).

Os trabalhos resultaram
também em “exposições de
bolso” – catálogos com todo
o conteúdo abordado. As pe-
quenas publicações significam
mais informação para aqueles
que compareceram aos even-
tos e pequenas doses de co-
nhecimento para familiares e
amigos. “A boa recepção se
juntou à convicção de que era
preciso fazer e nos mostrou
que há retorno. Quando se tem
material de bom conteúdo,
com qualidade na apresenta-
ção, as pessoas se motivam,
querem perguntar, querem se
esclarecer, conta Marco.

Perspectivas
Sobre a doença, Marco

Porto salienta que o aumento
da incidência não significa au-
mento da mortalidade. “Bas-
ta que se alie a dupla trata-
mento oportuno e diagnóstico
precoce. Além disso, atualmen-
te, 30% dos casos de câncer
podem ser prevenidos”, afir-
ma, ao destacar a importân-
cia da informação como refor-
ço no entendimento, preven-
ção e, principalmente, no tra-
tamento do câncer.

O coordenador Luiz Antô-
nio Teixeira afirma que o proje-
to continuará seguindo a linha
de pesquisas sócio-históricas so-
bre o câncer e sobre perspecti-
vas contemporâneas a partir de
trabalhos no campo dos Estudos
Sociais das Ciências e da saúde
coletiva. “Buscaremos, cada
vez mais, intensificar nossos tra-
balhos no campo da divulgação
científica”, explica o coordena-
dor. Marco Porto faz coro. “Que-
remos que, além da finalidade
acadêmica, o projeto possa ser
usado para a população de uma
maneira geral, para os movi-
mentos sociais”.
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ais cidadania, mais
acesso à informa-
ção, maiores salári-

os, maior qualificação e inclu-
são efetiva no mercado profis-
sional. Este é o novo horizon-
te que o Projeto Social de For-
mação para Inserção de Pes-
soas Surdas no Mercado de
Trabalho, atualmente em re-
formulação, pretende descor-
tinar para esses trabalhadores
da Fiocruz. Estão previstas ca-
pacitações, a contratação de
intérpretes e cursos de Língua
Brasileira de Sinais (Libras),
entre outras medidas de aces-
sibilidade para formação.

Sob a coordenação da
Coordenadoria de Cooperação
Social e em parceria com a
Diretoria de Recursos Huma-
nos (Direh), a nova proposta
para o projeto pretende criar
mecanismos de inclusão das
pessoas surdas no mercado de
trabalho, seja dentro ou fora
da Fiocruz. A iniciativa funcio-
na há 21 anos, beneficiando
trabalhadores surdos, anteri-
ormente a cargo da Federa-
ção Nacional de Educação e
Integração de Surdos (Feneis).
Desde 2013, a ONG Centro
de Vida Independente (CVI-
Rio) está à frente da execu-
ção do projeto, sendo respon-
sável pela triagem e contra-
tação desses trabalhadores
para desempenhar funções
de auxiliares e assistentes de
laboratório, de manutenção
e nos setores administrativos
das unidades.

Atualmente, 108 surdos
participam do projeto e o mai-
or número deles está concen-
trado no Campus Manguinhos.
Impulsionados por uma articu-

lação de Bio-Manguinhos, 18
trabalhadores surdos foram
contratados em julho de 2014,
pela empresa Nova Rio, que
presta serviços terceirizados
nas áreas de laboratório e ad-
ministração na unidade. Eles
deixaram o projeto para alçar
voos mais altos, conta Beatriz
Coelho Rodrigues, psicóloga
da Equipe de Suporte do pro-
jeto. Para que outros partici-
pantes possam ter perspectivas
de inserção profissional, a
ideia é ampliar o número de
empresas parceiras para a con-
tratação desses profissionais.

A auxiliar de laboratório
Daiane Ribeiro Bellucio é uma
dessas 18 pessoas que agarra-
ram a oportunidade de uma
nova contratação. Ela tem
apenas 24 anos e um sonho
de carreira pela frente. Há
quatro anos em Bio-Mangui-
nhos, contratada pela Nova Rio
há um ano, ela aguarda a sua
primeira promoção. “Até re-
centemente, nunca tinha pen-
sado no que eu queria seguir
profissionalmente. Foi só quan-
do fiz um curso técnico em
farmácia na Fiocruz que tive a
certeza!”, narrou a jovem Dai-
ane, orgulhosamente.

Oportunidades
Segundo ela, além da

nova perspectiva de cresci-
mento profissional e do exce-
lente relacionamento com a
equipe em Bio-Manguinhos, a
contratação pela Nova Rio re-
presentou três grandes gan-
hos: um incremento no salá-
rio, a melhora da cobertura do
plano de saúde, e a possibili-
dade de um plano de carreira.

Por Luiza Henriques

Novas oportunidades
para trabalhadores surdos

O auxiliar administrativo
de Farmanguinhos Augusto
Ferreira de Castro, de 42 anos,
acabou de completar o ensi-
no médio e já está com os
olhos no futuro: um curso de
técnico em informática e ou-
tro de segurança no trabalho.
Para o ano que vem, preten-
de fazer um curso de logística
e até, quem sabe, uma gra-
duação na área. “Tenho inves-
tido na minha formação, para
o meu crescimento pessoal e
profissional. Não é só para
adquirir conhecimento, mas
também para melhorar a mi-
nha qualidade de vida e a da
minha família”, afirma ele,
que tem uma filha com cinco
anos de idade.

Segundo Beatriz, a dificul-
dade com a língua portugue-
sa e a falta de qualificação são
fatores que diminuem a em-
pregabilidade dos surdos fora
do projeto da Fiocruz. Tendo
em vista esse desafio, a nova
proposta do projeto tem como
uma de suas metas mapear,
sensibilizar e criar redes de
empresas parceiras para inau-
gurar novas portas no merca-
do de trabalho.

Para isso, o projeto refor-
mulado será inscrito na cha-
mada do Programa Nacional
de Apoio à Atenção da Saú-
de da Pessoa com Deficiência
(Pronas/PCD) do Ministério da
Saúde, conforme explicou Lu-
ciane Ferrareto, coordenadora
do projeto na Cooperação So-
cial. “Esse programa abre para
inscrições anualmente, e é a
partir dele que o nosso projeto
poderá ser habilitado para con-
seguir apoio financeiro junto às
empresas”, informou.

M

Projeto coordenado pela Cooperação Social investe em melhoria da formação
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Médico promove encontros mensais abertos no auditório do Pavilhão de Ensino do INI

emocratizar a músi-
ca clássica. Foi com
esse intuito que o

médico Manoel Paes de Oli-
veira Neto criou o projeto In-
terlúdio Musical, no Instituto
Nacional de Infectologia Evan-
dro Chagas (INI). “Procuro
apresentar didaticamente o
sentido das peças. A ideia
principal é mostrar que a mú-
sica clássica não é elitista”,
explica. “Todos reconhecem
um trecho de A Flauta Mági-
ca que toca no telefone, por
exemplo, mas não sabem o
que é”. O programa é apre-
sentado mensalmente, das
12h às 12h50, no auditório do
Pavilhão Ensino do Instituto.

Formado em medicina
pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), Manoel
está na Fiocruz desde 1968 e
já foi presidente da Sociedade
Brasileira de Dermatologia e
vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Alergia. Dono de
uma coleção que chega a três
mil CDs e 1.600 DVDs, o pes-
quisador explica que a paixão
pela música é de família. “Es-
tudei música desde criança e
meus pais costumavam promo-
ver saraus. A paixão começou
de fato aos 11 anos, fiquei en-
cantado quando assisti Fidélio,
única ópera de Beethoven, no
Theatro Municipal do Rio de Ja-
neiro” lembra.

Com o objetivo de com-
partilhar esta experiência, o

médico deu início ao projeto
em 2010. Naquele primeiro
momento foi batizado como
Música para Dietas, uma brin-
cadeira sobre o horário do
evento, que aproveita o inter-
valo do almoço. “Todos pas-
saríamos a nos alimentar de
música e ficaríamos magri-
nhos”, diverte-se o professor.
O projeto ficou em suspenso
durante uma licença médica
do pesquisador, mas foi reto-
mado em setembro de 2014,
graças ao incentivo de Léa
Coura, coordenadora do Co-
mitê de Ética na Pesquisa do
INI, quem também sugeriu a
mudança de nome para Inter-
lúdio Musical.

Desde sua primeira edição
o projeto tem como caracterís-

tica edições temáticas. “Queria
mostrar os diversos aspectos da
música, o que é uma orquestra,
os principais instrumentos solis-
tas, movimentos de dança, en-
tre outros temas, e ilustrar o as-
sunto com fragmentos de obras
selecionadas”, explica o profes-
sor, que aproveita o acesso fácil
que a internet propicia para ob-
ter vídeos de qualidade das pe-
ças que estão em domínio pú-
blico. “O programa sempre tem
início com uma breve explica-
ção sobre o que vamos ouvir,
apresentando termos musicais,
o contexto histórico das obras,
notas biográficas sobre o com-
positor, entre outras informações
de interesse”, explica Manoel.
O convite para participar do In-
terlúdio está aberto a todos.

Por Juana Portugal

Música clássica na hora do almoço



ma rede de parcei-
ros que tem em
comum o investi-

mento na ciência está ajudan-
do o Museu da Vida a con-
cretizar projetos. O programa
Amigos do Museu da Vida:
uma rede de saúde, ciência e
cultura conta com parceiros
públicos e privados, com o ob-
jetivo de alavancar novas
ações e apoiar as iniciativas
já desenvolvidas pelo Museu.
Até o momento, a rede conta
com patrocínio master da IBM
Brasil e copatrocínio da Nor-
tec Química e da Schott. To-
dos com uso da Lei Rouanet
de incentivo à cultura.

Esse pool de parcerias visa
fortalecer principalmente a
atuação do Museu da Vida
como espaço cultural na zona
norte do Rio e, pela proximi-
dade, na Baixada Fluminense.
Ambas são regiões populosas,
historicamente marcada por
ocupações irregulares, proble-
mas sociais e carência de apa-
relhos culturais. De acordo
com dados do Ministério de
Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, apesar de
concentrar 24% da população
fluminense, a Baixada tem
5% das bibliotecas, 9,2% dos
cinemas, 7,3% de teatros e
2,4% dos museus do Estado
do Rio de Janeiro.

Entre os projetos já via-
bilizados, está o lançamen-
to da nova temporada do Ci-

U
Por Jacqueline Boechat

ência Móvel, museu itineran-
te que aproxima a ciência do
cotidiano da população. Até
hoje, o Caminhão da Ciên-
cia já fez mais de 126 via-
gens, atingindo 77 municípi-
os. A novidade fica por con-
ta do lançamento de um ôni-
bus exclusivo, que desde ju-
nho tem facilitado o trajeto
rumo à ciência de escolas
públicas do Grande Rio. Se-
gundo a pesquisa O que di-
zem os ausentes, realizada
em 2013 pelo Núcleo de
Avaliação de Público do Mu-
seu da Vida (Nepam), o prin-
cipal obstáculo para a vinda
de grupos escolares ao mu-
seu é a falta de transporte.

As ações envolvidas pelo
programa também incluem
um novo layout para o site,
previsto para ir ao ar até o fim
do ano; o lançamento do li-
vro Passado, Presente, Futu-
ro: uma história do Museu da
Vida em imagens; e duas no-
vas exposições, uma delas no
espaço restaurado da Cava-
lariça. Também está prevista
a renovação de equipamen-
tos interativos, como os apa-
ratos do Parque da Ciência
Ligações Dançantes, Ciclos e
Ritmos, Pedalando Ondas, Pi-
lha Humana, Espelhos Sono-
ros, Trilho Mensageiro, Tubos
Musicais e Vasos Ressonantes.

A área ligada às interven-
ções teatrais está entre as ini-
ciativas a serem revitalizadas.

As peças Aprendiz de Feiticei-
ro, Aventuras no Castelo e a
esquete Conferência Sinistra,
ao lado do novo espetáculo
Galileu Galilei, do dramaturgo
Bertolt Brecht, já estão confir-
madas.  O programa inclui a
apresentação da nova maque-
te do Campus Manguinhos, de
modo que os alunos possam ter
uma noção imediata da dimen-
são da Fiocruz.

Outro ponto considerado
é a acessibilidade, assegura-
da não apenas com a insta-
lação de rampas para os ca-
deirantes, mas também pela
adequação de aparatos e
equipamentos, garantindo
uma frequência mais contí-
nua de públicos como idosos,
deficientes visuais e auditi-
vos. “Haverá capacitações
para a equipe do programa
educativo, para a melhoria
do atendimento aos públicos
visitantes, inclusive para pes-
soas com deficiência”, ressal-
ta Luis Fernando Donadio,
coordenador de captação de
recursos da Fiocruz.

O coordenador explica
que, a cada ano, haverá a
oportunidade de adesão de
novos parceiros. “Desejamos
que a rede de parcerias cres-
ça a partir de ações integra-
das, para possibilitar cada
vez mais o desenvolvimento
de iniciativas de inclusão cul-
tural, social e científica”, es-
pera Donadio.

Em prol
da ciência

Rede Amigos do Museu reúne parceiros
para investir em divulgação científica
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