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Com base no conceito de cooperação em Marx (2006), desenvolvemos um método 

de trabalho focado na “co-laboração” (Paulo FREIRE, 1987), produzindo um efeito social 

maior que a soma de ações isoladas no território. Fazemos oposição radical à colaboração 

alienada, relativa ao projeto de sociabilidade do neoliberalismo da Terceira Via, onde 

prevalece o privado em detrimento do público, o individualismo como valor moral radical, 

o empreendedorismo e a competitividade (MARTINS, 2009, p.367). O objetivo é construir 

coletivamente uma cultura de trabalho intersetorial fortalecendo a produção social da 

saúde com ações-reflexões sobre a realidade. Este paradigma considera que a saúde é 

produzida por ações intersetoriais enfocando as desigualdades sociais, atuando nas 

condições socioeconômicas, culturais e ambientais da população (Determinantes sociais da 

saúde, 2013). Considera também que há necessidade de mudanças profundas nos padrões 

econômicos da sociedade e de intensificação de políticas públicas que atendam as 

demandas populares e as lutas sociais em defesa do SUS (SANTOS E WESTPHAL, 1999). 

Como intersetorialidade entendemos a articulação entre: sujeitos de setores sociais 

diversos, de saberes, poderes e vontades, para enfrentar problemas complexos. É uma 

forma de construir políticas, para superar a fragmentação dos conhecimentos e estruturas 

sociais produzindo efeitos na saúde (Feuerwerker & Costa, 2000: 26). Condicionam a ação 

intersetorial: a vontade política, enfoques sociais e de saúde pública, relações econômicas, 

participação social, processos de planejamento, sistemas de saúde, cooperação 

internacional, desenvolvimento científico-tecnológico e de recursos humanos (Suárez, 

1993). Orientados pela pedagogia freireana e teoria de Danilo Gandin (2006), 

desenvolvemos uma ferramenta de Planejamento Participativo. Esta, promove o diálogo 

entre todos os participantes: escolas públicas (professores e alunos), profissionais de saúde, 

e profissionais do Museu da Vida (Fiocruz). O foco desse diálogo é a problemática 



socioambiental local/global, por meio do preenchimento de uma ficha, que combina três 

questões: 

 Como é hoje? Como gostaria 

que fosse? 

Que ações/pesquisas intersetoriais 

ajudam a aproximar a realidade 

atual da desejada? 

Planeta Terra    

Brasil    

Manguinhos    

 

Ao se utilizar as referencias Planeta Terra e Brasil, fortalecemos a noção de que não 

basta agir localmente, havendo problemas de origens estruturais cujas soluções envolvem 

amplas articulações coletivas e políticas. As três questões referem-se à construção do marco 

referencial do projeto coletivo: visão atual da realidade a ser relacionada com a desejada e 

com as operações necessárias para percorrer uma trajetória em sua direção. Para facilitar a 

escuta diferenciada adaptamos a última pergunta, segundo práticas de alunos, educadores, 

profissionais de saúde e moradores. Na etapa seguinte elaboramos textos com base no 

Discurso do Sujeito Coletivo - DSC (LEFEVRE, 2006), articulando idéias das fichas e 

gerando um texto que representa visões daquele coletivo. É desta forma que os 

participantes recebem a sistematização das respostas às fichas vendo-se como autores das 

bases de construção do projeto de trabalho intersetorial. A seguir há a identificação de 

conflitos e de ações sugeridas pelos DSCs, situando aquelas que se constituirão como parte 

do planejamento local e das lutas a serem inseridas em coletivos mais amplos. 

Assim o Museu da Vida investe na promoção de uma cultura em saúde, 

protagonizando ações de matricialidade, uma lógica do processo de trabalho intersetorial 

onde um setor oferece apoio em sua especialidade para outros setores. O apoio matricial 

procura construir espaços para o compartilhamento de conhecimentos entre todos os 

envolvidos no processo (Humaniza SUS, 2012), planejando o trabalho sob um sentido, 

princípios e calendário comum. Ações culturais que envolvem exposições, jogos e 

atividades educativas são realizadas no território e no Museu, bem como apoio ao Projeto 

de Saúde Escolar (PSE) e incentivo à co-laboração entre as clínicas de saúde, escolas e 

famílias. Esse método, que implica laborar com e não pelo outro, explicita conflitos e seus 

determinantes sociais em um território marcado por desigualdades e injustiças sociais, 

propiciando melhor conhecimento sobre a realidade e mobilizando para ações mais efetivas 



nos processos de produção social da saúde. Alguns saldos dessa “co-laboração”: 

professores de escolas públicas participando em conselhos de saúde locais; encontros 

promovendo um franco diálogo entre profissionais de saúde, educadores e moradores; 

fortalecimento da luta para garantir direitos previstos pela Constituição Federal Brasileira 

de 1988, no contexto dos problemas enfrentados hoje pelo SUS em processos de 

privatização da saúde e mercantilização da vida. Imersos nas disputas entre interesses 

individuais e coletivos é que enfrentamos os desafios, buscando construir uma cultura no 

sentido exposto por Paulo Freire: “Enquanto na teoria da ação antidialógica a 

conquista,[...] implica num sujeito que conquistando o outro, o transforma em quase 

‘coisa’, na teoria dialógica da ação, os sujeitos se encontram para a transformação do 

mundo em CO-LABORAÇÃO” (FREIRE, Pedagogia do Oprimido, 1987, p.165). 
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