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“Todo trabalho diretamente social ou coletivo, executado em grande escala, exige, 

com maior ou menor intensidade, uma direção que harmonize as atividades 

individuais e preencha as funções gerais ligadas ao movimento de todo o organismo 

produtivo, que difere do movimento de seus órgãos isoladamente considerados. Um 

violinista isolado comanda a si mesmo; uma orquestra exige um maestro. Essa 

função de dirigir, superintender e mediar, assume-a o capital logo que o trabalho a 

ele subordinado se torna cooperativo (...) O efeito do trabalho combinado não 

poderia ser produzido pelo trabalho individual, e só o seria em um tempo muito mais 

longo ou numa escala muito reduzida. Não se trata aqui da elevação da força 

individual através da COOPERAÇÃO, mas da criação de uma força produtiva nova, 

a saber, a força coletiva”.  

Karl Marx 

 

 

 

“Na teoria dialógica da ação, os sujeitos se encontram para a 

transformação do mundo em CO-LABORAÇÃO”. 

Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rede PDTSP-TEIAS Escola Manguinhos 

 

“TECENDO REDES POR UM PLANETA TERRA SAUDÁVEL” 

 Polo Manguinhos 

  

 

Introdução 

 

O Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável é uma ação de popularização 

da ciência desenvolvida por meio de um trabalho cooperativo entre museus, 

pertencentes a instituições de pesquisas, e escolas públicas de territórios vizinhos a 

estes
1
. Essas escolas possuem em comum o fato da maioria de seus alunos pertencer a 

uma classe social economicamente desfavorecida que reside em territórios socialmente 

vulnerabilizados. A fundamentação teórico-metodológica desse projeto se constitui 

princípios, fundamentos ético-políticos, método e estratégias metodológicas que serão 

explicitados no item II desse relatório. O tema central do trabalho desenvolvido nesse 

projeto é a problemática socioambiental que caracteriza a realidade de vida desses 

alunos e de suas famílias. Mais particularmente os estudos e reflexões tratam do papel 

da ciência para a compreensão das causas, conseqüências e possíveis soluções dos 

problemas que afetam a saúde nesse território.
 
 

Para complementar essa contextualização do projeto cabe ressaltar que ele está 

na base da elaboração do macroprojeto “Popularização da ciência e tecnologia em saúde 

como instrumento de redução de desigualdades e iniquidades sociais e desenvolvimento 

da cidadania” aprovado no VI Congresso Interno da FIOCRUZ em 2010. 

Fundamentado nessa diretriz institucional o “Tecendo Redes por um Planeta Terra 

Saudável – Polo Manguinhos”  participou do Programa de Desenvolvimento e Inovação 

Tecnológica em Saúde Pública (PDTSP), com a Rede PDTSP-Teias do qual  recebeu 

apoio por meio 3 bolsas (uma no período de período  de setembro a novembro de 2011 e 

duas no período de fevereiro a novembro de 2012).  

                                                      
1
 O projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável nasceu em 2007 e se constituiu  na região de 

São Cristóvão na colaboração entre o Museu de Astronomia e Ciências Afins e o Colégio Pedro II e 

Escolas Públicas Municipais da 1ª. CRE, em Manguinhos os participantes for, participantes foram o 

Museu da Vida/COC/FIOCRUZ e Escolas Municipais da 3a. e 4ª. CRE . No Jardim Botânico, o Instituto 

de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro (IPJB), que trabalhou com Escolas Municipais da 2ª. 

CRE. m 3 polos nos seguintes polos:  A mediação interinstitucional foi feita por museus pertencentes a 

essas instituições de pesquisa e pela Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio de Janeiro, bem 

como pelas Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) referentes a essas regiões.  
 



Na Carta de Interesse da Rede PDTSP-Teias referente a esse projeto foi assumido o 

compromisso de produzir um relatório final sobre o trabalho realizado no período das 

bolsas concedidas, um protótipo de um livro-jogo com a temática da Rede PDTSP 

TEIAS e um texto para integrar a publicação final da Rede PDTSP-TEIAS. 

A proposta do livro-jogo era a de fazer uma versão do livro-jogo cooperativo  

“Unidos para produzir um Lugar Saudável”
2
 explorando a temática da Rede PDTSP – 

TEIAS trabalhando cartas com conteúdos relativos a resultados das pesquisas realizadas 

com o apoio desse projeto. A proposta é a de articular esses conteúdos de forma a 

ampliar as possibilidades de realização de um trabalho de popularização da ciência que 

contribua para fortalecer a cultura da participação em ações cooperativas de combate às 

iniqüidades em saúde no território de Manguinhos. Assim esse livro-jogo pretende 

favorecer a cultura da cooperação tão necessária tanto entre profissionais que trabalham 

no serviço público do território, entre os moradores e entre esses dois grupos.  

 Além disso, o fato desse jogo ser cooperativo também contribui Essa é uma 

estratégia que visa ampliar o efeito positivo das pesquisas apoiadas pelo PDTSP TEIAS 

Escola Manguinhos na produção da saúde em Manguinhos. 

Mas pelo caráter dinâmico e peculiar da própria rede de trabalho no momento de 

conclusão desse relatório ainda não foi possível o acesso aos resultados de todas as 

pesquisas que compuseram a Rede do PDTSP TEIAS então será apresentado aqui 

apenas uma parte do que foi proposto na Carta de Intenção que concorreu a esse edital. 

Comporão esse relatório parcial inicial os seguintes conteúdos: fundamentação teórico-

metodológica do projeto, descrição das regras, objetivos, dinâmica, histórico desta 

versão do jogo e  cartas do jogo explorando os dados divulgados pelo boletim com 

resultados do inquérito produzido pela Rede do PDTSP TEIAS.  

Organizamos esse relatório da seguinte forma:  

Parte I: Síntese da fundamentação teórico-metodológica do projeto “Tecendo Redes por 

um Planeta Terra Saudável” 

                                                      
2
 O livro-jogo “Unidos para produzir um lugar saudável” é resultante do trabalho realizado em 2009 pelo 

“Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável – Polo Manguinhos” no contexto do projeto 

“Manguinhos - diagnóstico histórico-urbano-sanitário. Subsídios para políticas públicas sustentáveis em 

saúde”, desenvolvido pela Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz dentro do trabalho do Programa de 

Desenvolvimento Tecnológico Saúde Pública (PDTSP -“Cidades Saudáveis – Saúde, Ambiente e 

Desenvolvimento”). Ele apresenta um jogo cooperativo sua descrição, história e fundamentação teórico-

metodológica. Esse livro-jogo faz parte do acervo do Museu da Vida, da Casa de Oswaldo Cruz, e que 

tem sido utilizado no desenvolvimento de ações educativas junto aos estudantes das escolas públicas 

existentes no entorno do campus da Fiocruz, em especial as situadas em Manguinhos. 



Parte II: Síntese do trabalho realizado no projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra 

Saudável” 

Parte III: O jogo do jogo “Unidos para produzir um lugar saudável” - Versão PDTSP TEIAS 

Escola Manguinhos. 

 

I)Síntese da fundamentação teórico-metodológica do projeto “Tecendo Redes por um Planeta 

Terra Saudável” 

I.1)Introdução 

           Esse texto apresenta uma síntese dos resultados de uma pesquisa de doutorado
3
  que refletiu sobre 

o trabalho realizado no “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” durante o primeiro ano do 

projeto (2007). Investigação realizada na perspectiva de uma “educação ambiental emancipatória” 

(LOUREIRO, 2006a, 2006b) considerando os limites impostos pelo “capitalismo mundializado” (CHESNAIS, 

1999). Nesse contexto a relação entre “sociedade e conhecimento” (DUARTE, 2003) passa a ter o sentido 

de uma determinada educação científica e tecnológica necessária para que as pessoas tenham condições 

de assumir o papel de consumidor e/ou de trabalhador. Sendo assim se faz necessária uma visão crítica 

sobre o termo “sociedade e conhecimento”. Segundo Duarte, o uso desse termo pressupõe a idéia de que 

a sociedade chegou a um estágio no qual o conhecimento reduziu os problemas sociais a questões que 

não mais colocam em xeque o modelo de sociedade. Ele defende a tese de que a função ideológica da 

expressão “sociedade do conhecimento” é “[...] enfraquecer as críticas radicais ao capitalismo e 

enfraquecer a luta por uma revolução que leve a uma superação radical do capitalismo [...]”. (DUARTE, 

2003, p.14). Essa ilusão da “sociedade do conhecimento” tem relação também com a demanda que existe 

no capitalismo hoje por uma requalificação da força de trabalho para que ela possa se adequar ao sistema 

de produção de base científica. (NEVES, 2002).Vivemos, portanto, em uma conjuntura de extrema 

complexidade, de difícil superação, ainda mais difícil se ao mesmo tempo lutamos pela sua 

transformação. Contudo, no momento em que fazemos esta análise, consideramos oportuno recuperar 

aqui um alerta muito importante feito por Frigotto: [...] o risco é o de se render e se fixar no conjuntural, 

perdendo a visão tanto do legado construído quanto das possibilidades de se instalar nas contradições e 

seguir na luta. O alcance da teoria, nesse particular, é decisivo para não derivar para o pessimismo 

imobilizador ou para o ativismo voluntarista. (FRIGOTTO, 2006, p.271).  

             É buscando não cair no “pessimismo imobilizador” e nem no “ativismo voluntarista“ que 

continuamos a buscar as contradições que permeiam essa realidade. Nesse sentido, precisamos lembrar 

que a educação científica não é algo que faz parte apenas das demandas do capital, mas é também algo 

                                                      
3
 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COLABORAÇÃO ENTRE MUSEUS E ESCOLAS: limites, 

tensionamentos e possibilidades para a realização de um projeto político pedagógico emancipatório.-

Maria das Mercês Navarro Vasconcellos - Programa de Pós-graduação em Educação UFF - 2008. 



que representa uma conquista para a população que clama por uma socialização do conhecimento. 

(NEVES, 2002) 

Consideramos que essa demanda popular por acesso à educação é particularmente 

relevante nos dias atuais, frente à centralidade da ciência e da tecnologia na definição de rumos 

que a sociedade está tomando. Até porque, concordamos com Severino quando ele diz que 

[...] A educação é um processo inerente à vida dos seres humanos, intrínseco 

à condição da espécie, uma vez que a reprodução dos seus integrantes não 

envolve apenas memória genética, mas, com igual intensidade, pressupõe 

uma memória cultural, em decorrência do que cada novo membro do grupo 

precisa recuperá-la, inserindo-se no fluxo de sua cultura. (SEVERINO, 2006, 

p.289) 

             Para inserir-se no fluxo da cultura da espécie humana, é essencial apropriar-se do 

patrimônio cultural que a cultura científica representa. Portanto, a “popularização da ciência” 

(Germano e Kulezca,2007) se faz necessária a todos os cidadãos porque esse conhecimento não 

serve apenas para possibilitar a conquista de uma maior condição de barganha na venda de sua 

força de trabalho, ele também ajuda a ampliar “[...] em um plano mais abstrato, a possibilidade 

real de sua emancipação enquanto homem moderno, livre da alienação imposta pela forma 

capitalista de produção e reprodução social”. (NEVES, 2002, p. 27) Porque essa inserção pela 

ciência no mundo contribui para que ele se realize enquanto cidadão e sujeito histórico na 

contemporaneidade.  

Foi da perspectiva dos motivos explicitados até aqui que fizemos a opção por um 

trabalho de “popularização da ciência”, e não por um trabalho de “vulgarização da ciência” ou 

ainda de “divulgação da ciência”. Adotamos o termo “popularização da ciência” porque 

consideramos o mais apropriado para exprimir os objetivos de uma educação emancipatória. E 

essa não é uma questão menor, pois cada um desses termos tem uma história e, portanto, um 

sentido epistemológico, social e político diferente. Uma importante síntese dessa história pode 

ser lida em um artigo escrito por Germano e Kulezca (2007) do qual retiramos o trecho abaixo. 

De fato, se assumirmos o popular [...], popularizar é muito mais do que 

vulgarizar ou divulgar
4
 ciência. É colocá-la no campo da participação 

popular e sob o crivo do diálogo com os movimentos sociais. É convertê-la 

                                                      
4
 “(...) divulgação científica é a veiculação em termos simples da ciência como processo, dos princípios 

nela estabelecidos, das metodologias que emprega; revelando, sobretudo, a intensidade dos problemas 

sociais implícitos nesta atividade. [...]”. (GERMANO; KULEZCA, 2007, p.14-15) Na continuidade desse 

texto, os autores apresentam críticas a práticas de divulgação científica que estão voltadas para a 

manutenção da ciência enquanto mito.  “Neste sentido, a divulgação científica está muito próxima de 

transmissão, entrega, doação, messianismo, mecanismo, invasão cultural e manipulação”. (FREIRE, apud 

GERMANO, 2007, p.18)  



ao serviço e às causas das maiorias e minorias oprimidas numa ação cultural 

que, referenciada na dimensão reflexiva da comunicação e no diálogo entre 

diferentes, oriente suas ações respeitando a vida cotidiana e o universo 

simbólico do outro. (GERMANO; KULEZCA, 2007, p.20) 

Esse compromisso do diálogo respeitoso com o “povo” 
5
 é um dos princípios do 

nosso trabalho. E para favorecer o diálogo, apostamos na estratégia da colaboração entre 

museus e escolas porque isso, de acordo com nossa experiência profissional
6
, facilita a 

“popularização da ciência”.  

 Assim, com base principalmente em Marx, Gramsci e Paulo Freire, e seguindo o 

método dialético num contexto de um trabalho colaborativo entre museus pertencentes a 

instituições de pesquisa científica e escolas públicas localizadas em regiões vizinhas a 

eles, foi realizada uma investigação sobre conhecimentos e estratégias que poderiam 

contribuir para ações de “popularização da ciência” a partir da práxis de um projeto 

político pedagógico emancipatório. O problema orientador da pesquisa foi: Que 

limitações, tensionamentos e possibilidades estiveram presentes nesse trabalho por ele 

estar inserido em uma estrutura de “capitalismo mundializado”? A discussão desse 

problema se deu com base na reflexão sobre as seguintes questões: De que forma a 

experiência acumulada a partir de trabalhos cooperativos anteriores pode contribuir para 

o enfrentamento dos limites que foram identificados na colaboração
7
 entre museus e 

escolas? Que princípios teórico-metodológicos, estratégias educativas e tipos de 

atividades podem ajudar a promover avanços nessa colaboração entre os museus e as 

escolas?  

A partir dessa discussão buscamos atingir os seguintes objetivos: 

1. Refletir sobre a contribuição que uma experiência de trabalho colaborativo 

entre museus e escolas, realizado a partir de um projeto político-pedagógico 

(PPP) emancipatório, pode oferecer para o enfrentamento da atual crise 

socioambiental. 

2. Construir conhecimentos que possam subsidiar a realização de um PPP 

emancipatório na colaboração entre museus e escolas para a popularização 

da ciência. 
                                                      
5
 Definindo povo (vinculado ao conceito de classe social) como “uma situação e um posicionamento na 

sociedade. Povo são os excluídos, os que vivem ou viveram do trabalho e os que estão dispostos a lutar ao 

seu lado”. (SALES, apud GERMANO, 2007, p.19) 

6
 Experiência como professora de ciências da rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro e 

educadora em museus de ciências. Nessa vivência profissional, tive inclusive a oportunidade de participar 

de pesquisas acadêmicas (tanto realizando pesquisas, quanto como objeto de pesquisa) relacionadas com 

esse tema. 

7
 A palavra colaboração aqui é utilizada com o sentido que Paulo Freire atribui a esse termo na frase 

citada na epígrafe. Na teoria dialógica da ação, os sujeitos se encontram para a transformação do mundo 

em CO-LABORAÇÃO. (PAULO FREIRE, 1987, p. 165). Em outras palavras, nos referimos a uma ação 

coletiva que é realizada visando-se à transformação das relações sociais de exploração e opressão.  



3. Propor uma abordagem teórico-metodológica que favoreça o processo de 

construção de uma cultura de trabalho colaborativo emancipatório entre 

museus e escolas. 

4. Oferecer subsídios para a reflexão sobre políticas públicas nos campos de 

atuação da pesquisa 

Esse objeto de estudo foi sendo afinado durante o desenvolvimento da ação sobre a 

qual refletimos. Mas, desde o início dessa trajetória, a opção teórico-metodológica que 

adotamos é a que corresponde ao enfoque do materialismo histórico-dialético
8
. 

A definição da abordagem adotada nessa investigação passa também pelo 

reconhecimento de que a visão de mundo do pesquisador interfere na pesquisa 

realizada. Admitir essa não-neutralidade do fazer científico nos levou a um esforço para 

construir uma proposta metodológica que ajudasse a tornar nosso estudo o mais 

objetivo possível. Porém, tomamos cuidado para não estabelecer procedimentos rígidos 

insensíveis ao dinamismo da vida individual e coletiva. Dessa forma, procuramos 

diminuir o perigo das distorções às quais estivemos sujeitos durante a pesquisa. 

Todavia, é importante ressaltar que essa distorção pode ocorrer em dois sentidos muito 

bem expressos por Minayo (2002, p.16) quando adverte: “O endeusamento das técnicas 

produz ou um formalismo árido, ou respostas estereotipadas. Seu desprezo, ao 

contrário, leva ao empirismo sempre ilusório em suas conclusões, ou especulações 

abstratas e estéreis.”  

Feita a ressalva - que endossamos - procuramos não endeusar as técnicas de 

coleta de dados ao mesmo tempo em que nos esforçamos para não apelar para 

“especulações abstratas e estéreis”. A partir dessa perspectiva, decidimos utilizar uma 

metodologia de pesquisa qualitativa que, segundo Minayo (2004, p.10), é entendida 

como aquela capaz de “[...] incorporar a questão do significado e da intencionalidade como 

inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais - as últimas tomadas tanto no seu advento quanto 

na sua transformação como construções humanas significativas”.  

Optamos pela metodologia qualitativa, não por negarmos a importância que a 

abordagem quantitativa pode ter para ampliar a visão sobre o fenômeno estudado, mas 

pelo desenho da pesquisa e das condições concretas em que ela foi realizada. 

Entendemos que não devem existir dicotomias entre quantidade e qualidade e sim 

                                                      
8
 “O materialismo histórico afirma o primado causal do modo de produção dos homens (e das mulheres) e 

da reprodução do seu ser natural (físico), ou, de um modo mais geral, do processo de trabalho no 

desenvolvimento da história humana” (BOTTOMORE, 2001, P.255). “A combinação de materialismo 

com dialética modifica ambos. (...) Sustenta, dialeticamente,  que o material e o ideal são diferentes, na 

realidade opostos, mas existem dentro de uma unidade na qual o material é básico ou primordial. (...)” 

(BOTTOMORE, 2001, P.259). 

 



relações dialéticas. Esse entendimento se dá porque seguimos uma abordagem 

marxista, que, segundo Minayo, adota uma postura que busca construir uma 

complementaridade entre essas duas metodologias, pois    

Frente à problemática da quantidade e da qualidade, a dialética assume que a 

qualidade dos fatos e a das relações sociais são suas propriedades inerentes, e 

que quantidade e qualidade são inseparáveis e interdependentes, ensejando-se 

assim a dissolução das dicotomias quantitativo/qualitativo, macro/micro, 

interioridade e exterioridade com que se debatem as diversas correntes 

sociológicas. (MINAYO, 2004, p.12).  

Portanto, segundo a autora, para a dialética os significados são partes integrantes da 

totalidade que é composta não só pelas representações sociais, desvendadas por 

abordagens qualitativas, mas também pelas determinações que podem ser mais 

facilmente explicitadas a partir de pesquisas quantitativas. Desta forma, o  enfoque 

dialético incorpora o significado que o ator atribui à ação, mas não se restringe a isso, 

pois estabelece relações entre essa perspectiva micro com as questões relativas ao 

contexto social mais amplo. Em outras palavras, “[...] o método dialético, como diz 

Sartre, „recusa-se a reduzir. Ele ultrapassa conservando”. (MINAYO, 2004, p.12)  

Foi exatamente pela coerência com os princípios de abordagem da dialética marxista - 

que valorizam as especificidades históricas do fenômeno social - que procedemos, 

durante o trabalho de campo, às modificações necessárias para adaptar a proposta 

inicial do projeto de pesquisa ao compromisso de realizar um estudo que busca não 

apenas compreender o fenômeno, mas compreendê-lo de forma que possa  contribuir 

para os processos de transformação da realidade. E foi por esse motivo que, durante 

toda a trajetória da pesquisa, a prática nos desafiou a repensar a teoria e vice-versa.   

A questão de saber se cabe ao pensar humano uma verdade objetiva – não é 

uma questão da teoria, mas sim uma questão da prática. É na práxis que o ser 

humano tem de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter 

terreno de seu pensar. [...] Os filósofos apenas interpretam o mundo 

diferentemente, cabe transformá-lo. (MARX; ENGELS, 2007, p. 27-29) 

Esse compromisso com a transformação do mundo, ao qual Marx se refere, tem 

orientado nossa prática profissional, marcando igualmente o itinerário da pesquisa que 

realizamos. Com base na reflexão sobre a trajetória da pesquisa, concluímos ser o 

“estudo de caso observacional” (TRIVIÑOS, 2007) a classificação de procedimento 

metodológico que melhor se ajusta para descrever a investigação que realizamos. 

Estudo de caso porque essa é uma categoria de pesquisa   

[...] cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente. Esta 

definição determina suas características, que são dadas por duas 

circunstâncias, principalmente. Por um lado, a natureza e abrangência da 

unidade. [...] onde nem as hipóteses nem os esquemas de inquirição estão 

apriorísticamente estabelecidos, a complexidade do exame aumenta à 

medida que se aprofunda no assunto. (TRIVIÑOS, 2007, p.133-134) (grifo 



nosso) 

E, seguindo Trivinos, classificamos esse “estudo de caso” como “observacional” porque 

a técnica de coleta de informações mais importante desse estudo foi a “observação 

participante”, entendendo observação participante a forma a seguir: 

Definimos observação participante como um processo pelo qual mantém-se a 

presença do observador numa situação social, com a finalidade de realizar 

uma investigação científica. O observador está em relação face a face com os 

observados, e ao participar da vida deles, no seu cenário cultural, colhe 

dados. Assim o observador é parte do contexto sob observação, ao mesmo 

tempo modificando e sendo modificado por este contexto. (SCHWARTZ; 

SCHWARTZ, apud MINAYO, 2004, p.135) 

Em nossa pesquisa, o processo de investigação foi bastante complexo porque os papéis 

de observador e observado se confundiam o tempo todo - estudávamos um caso do qual 

éramos parte integrante e de forma permanente, não apenas para efetuar um estudo. 

Essa condição nos levou a explicitar no relatório da pesquisa uma descrição bem 

detalhada de toda a trajetória percorrida. Assim buscamos construir o relatório da forma 

mais transparente possível, visando, com isso, fornecer ao leitor elementos que o 

possibilitem construir uma visão mais ampla e crítica sobre o trabalho que realizamos, 

embora no presente texto seja possível apresentar apenas uma síntese desse 

embasamento empírico acerca da investigação realizada. 

A base empírica que nos forneceu elementos para a discussão sobre o problema e as 

questões da pesquisa foi a realização de um trabalho de “co-laboração” (FREIRE, 1987) 

entre museus e escolas públicas de seu entorno. O trabalho analisado se realizou durante 

o ano de 2007
9
 e se desenvolveu a partir do Projeto Tecendo Redes por um Planeta 

Terra Saudável. Esse projeto é uma ação educativa de popularização da ciência 

desenvolvido a partir de um trabalho colaborativo entre instituições de pesquisa e 

escolas públicas municipais de Ensino Fundamental. Estas atendem a comunidades 

economicamente desfavorecidas em regiões das instituições de pesquisa citadas. A 

mediação interinstitucional foi feita por museus pertencentes a essas instituições de 

pesquisa e pela Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio de Janeiro, bem como 

pelas Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) referentes a essas regiões. Esse 

trabalho ocorreu em três localidades da cidade do Rio de Janeiro.  Na região de São 

Cristóvão, a instituição de pesquisa participante foi o Museu de Astronomia e Ciências 

Afins e as escolas do entorno foram o Colégio Pedro II e Escolas Municipais da 1ª. 

CRE. No Jardim Botânico, o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
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 A pesquisa de doutorado a partir da qual esse texto foi construído se refere a uma investigação realizada 

durante o ano de 2007, mas o Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável teve continuidade no 

ano de 2008 e está no momento está sendo  construída a sua continuidade para o próximo ano. 



(IPJB), que trabalhou com Escolas Municipais da 2ª. CRE. Em Manguinhos, 

participaram a FIOCRUZ e Escolas Municipais da 4ª. CRE.  

O Tecendo Redes realiza atividades durante todo o ano, que culminam na “Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia” (SNCT). O trabalho contempla a diversidade das 

realidades de cada região, mas se constitui a partir de objetivos que se referenciam na 

seguinte base: 

 Objetivos: 

1) Estruturar as ações educativas e de popularização da ciência de tal forma 

que as pessoas se envolvam nestas a partir de motivação intrínseca
10

; 

2) Discutir o tema da SNCT a partir de uma problematização que se referencie 

nas concepções e na realidade de vida dos estudantes das escolas 

participantes do projeto bem como nas missões das instituições envolvidas; 

3) Criar sinergia entre as instituições para ampliar os impactos sociais de suas 

ações nos campos da educação e da popularização da ciência. 

 

I.2)Referencial teórico-metodológico 

 

A base teórica do nosso estudo fundamentou-se em uma análise de conjuntura sobre o 

“capitalismo mundializado” (CHESNAIS, 1999) e algumas de suas relações com a crise 

socioambiental contemporânea, e sobre os desafios que esse contexto traz para o mundo 

do trabalho no qual está incluído o universo da educação - em particular o da educação 

em ciência. Esta fundamentação teórica contou também com discussões sobre 

especificidades e funções da educação formal, não formal (focando especialmente no 

campo dos museus e no da popularização da ciência) e da “co-laboração” (FREIRE, 

1987) entre essas no enfrentamento dos atuais desafios encarados hoje pela educação.  

Dessa fundamentação optamos por apresentar nesse item apenas uma breve discussão 

sobre dois conceitos que consideramos a principal base para a construção da nossa tese.  

Os conceitos de cooperação e de alienação na teoria de Marx ofereceram o fundamento 

para a discussão que fizemos sobre as relações estabelecidas entre os educadores que 

participaram da ação sobre a qual refletimos. Tais reflexões, por sua vez, deram origem 
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A “motivação intrínseca” (Tapia, 2004) é aquela a partir da qual as pessoas realizam as tarefas 

motivadas pelo seu envolvimento com a atividade em si. Ou seja, a sua meta é alcançada na realização da 

tarefa e não em algo que está fora desta atividade.  Este tipo de motivação se dá quando a proposta de 

trabalho vai ao encontro da satisfação das necessidades do sujeito. Estas necessidades são satisfeitas 

quando o sujeito sente que está atuando de forma autônoma, autodeterminada, competente e consciente 

das razões que justificam a realização da atividade. Pesquisas sobre motivação indicam que a “motivação 

intrínseca” é a que favorece uma maior aprendizagem e engajamento dos atores envolvidos (Deci, 2000). 

O outro tipo de motivação é a extrínseca, na qual a pessoa se envolve na atividade não pela proposta 

educativa em si, mas para conquistar algum objetivo que se encontra fora desta (exemplo: ganhar um 

prêmio que pode ser uma nota para passar de ano ou qualquer outro tipo de recompensa fora da 

atividade).   



a um debate a respeito do que, em Gramsci, se entende por sociedade civil, Estado e 

hegemonia
11

. Essa teorização constituiu o principal suporte para a discussão sobre o 

problema e questões da nossa pesquisa, e foi o que fundamentou a elaboração da tese 

defendida a partir da investigação realizada. 

O conceito de alienação cruza o conjunto da obra de Marx, pois é uma ideia 

básica a partir da qual o autor discute as relações sociais de produção do sistema capital. 

Mas aqui traremos apenas esse conceito em sua versão mais complexa, e optamos por 

apresentá-la utilizando uma síntese elaborada no dicionário do pensamento marxista. 

Alienação: No sentido que lhe é dado por Marx, ação pela qual (ou estado no 

qual) um indivíduo, um grupo, uma instituição ou uma sociedade se tornam 

(ou permanecem) alheios, estranhos, enfim, alienados [1] aos resultados ou 

produtos de sua própria atividade (e à atividade ela mesma), e/ou [2] à 

natureza na qual vivem, e/ou [3] a outros seres humanos, e – além de, e 

através de, [1], [2], [3] – também [4] a si mesmos (às suas possibilidades 

humanas constituídas historicamente). Assim concebida, a alienação é 

sempre alienação de si próprio ou auto-alienação, isto é, alienação do homem 

(ou de seu ser próprio) em relação a si mesmo (às suas possibilidades 

humanas), através dele próprio (pela sua própria atividade). (BOTTOMORE, 

2001, p.5) 

Esse processo de alienação, em que o ser humano se torna estranho ao produto de sua 

atividade, à natureza, aos outros homens e à sua própria essência se origina nas relações 

sociais que se materializam no “trabalho alienado”. Para Marx o “trabalho alienado” 

consiste em 

[...] primeiro lugar, o trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence 

à sua característica; portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si 

mesmo, não se sente bem, mas, infeliz, não desenvolve livremente as 

energias físicas e mentais, mas esgota-se fisicamente e arruína o espírito. Por 

conseguinte, o trabalhador só se sente em si fora do trabalho, enquanto no 

trabalho se sente fora de si. Assim, o seu trabalho não é voluntário, mas 

imposto, é trabalho forçado. Não constitui a satisfação de uma necessidade, 

mas apenas um meio de satisfazer outras necessidades. O trabalho externo, o 

trabalho em que o homem se aliena, é um trabalho de sacrifício de si 

mesmo, de martírio. [...] Finalmente, a exterioridade do trabalho para o 

trabalhador transparece no fato de que ele não é o seu trabalho, mas o 

de outro, no fato de que não lhe pertence, de que no trabalho ele não 

pertence a si mesmo, mas a outro. (MARX, 2004, p.114) 

Então, no trabalho alienado, o trabalhador nega a si próprio, ou seja, nega a sua própria 

essência, uma essência que para Marx não é inata, e sim construída historicamente para 

manter a sua existência. Essa condição foi muito bem sintetizada por Mészáros nas 

seguintes palavras: 

O trabalho alienado, porém, faz “do ser genérico do homem, tanto da 

natureza quanto da faculdade genérica e espiritual dele, um ser estranho a 

ele, um meio de sua existência individual. Estranha do homem o seu próprio 

corpo, assim como a natureza fora dele, tal como a sua essência humana”. 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 20) 
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 Os limites da extensão do presente texto não nos permitirá explorar aqui a parte da tese que se refere à 

teoria de Gramsci.  



Marx localiza a origem desse “trabalho alienado” no momento histórico em que é 

retirada do trabalhador a terra e os demais “meios de trabalho”
12

, entendido como “tudo 

aquilo de que se vale o homem para trabalhar (instrumentos, ferramentas, instalações 

etc.), bem como a terra, que é um meio universal de trabalho”. (NETTO, 2006, p.58). 

Por não possuir esses meios de produção, os trabalhadores são obrigados a vender sua 

força de trabalho (a única coisa que ainda possuem) para o capital. Logo, o trabalhador 

precisa submeter-se ao capital para conseguir o seu sustento. Dessa forma, produz para 

o proprietário dos meios de produção, e não mais para si próprio. Vale dizer que essa 

condição de submissão do trabalhador tem sua origem na separação entre a cidade e o 

campo.  

Os produtos agrícolas retirados do campo e levados para a cidade carregam os 

nutrientes do solo, os quais deixam de ser naturalmente devolvidos a terra. Com isso, o 

solo do campo vai exaurindo-se enquanto a cidade sofre com o amontoado de pessoas e 

com o acúmulo de substâncias que poluem o ambiente. É a esse descompasso entre o 

campo e a cidade que Marx se refere quando utiliza o termo “falha metabólica”. É uma 

falha porque compromete os ciclos das substâncias que garantiam naturalmente a 

fertilidade do solo e com isso “cria a necessidade de restaurá-lo, sistematicamente, 

como lei reguladora da produção [...]”. (MARX, 2006, p.570) Dessa forma, o 

agricultor de uma região já desgastada passa a necessitar de insumos externos e assim 

perde cada vez mais a sua possibilidade de realização de um trabalho mais autônomo e 

menos alienado. A relação do trabalhador com a terra fica dependente da sua condição 

de subalterno ao capital.  

Trata-se de uma relação de dominação apoiada na subjugação institucionalizada pelo 

Estado, a serviço das classes dominantes, e uma expropriação que se dá com base na 

extração da força de trabalho dos trabalhadores e dos recursos da natureza. Mas tanto a 

dominação quanto a expropriação encontram-se veladas nas mercadorias que circulam 

no sistema capitalista.  

Na troca entre mercadorias, dentro do mercado capitalista, um só pode 

ganhar em detrimento do outro, porque – como mostrou Marx − a mais-valia 

é essencial ao capitalismo e, se uma mercadoria fosse trocada por outra 

mercadoria (ou por uma quantidade de dinheiro) de valor equivalente ao dela, 

não haveria mais-valia. (KONDER, 1965, p.110)  

E essa mais-valia, indispensável para o capitalista, é o que ele ganha ao explorar a mão-

de-obra do trabalhador, forçando-o a trabalhar um tempo além do que é necessário para 
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trabalho, o objeto de trabalho; 3) os meios de trabalho, o instrumental de trabalho. 



a reprodução de sua força de trabalho. É assim que o capitalista se apropria daquilo que 

Marx chama de “trabalho excedente”.  

Esse tempo de trabalho excedente objetivado na mais-valia agrega valor à mercadoria e 

gera o lucro do qual o capitalista usufrui pela quantidade de trabalho realizado pelo 

trabalhador além do que ele próprio necessita para se manter. E todas essas relações 

sociais estão implícitas nas mercadorias, mas de forma “invisível”: “O valor de troca 

encobre a sua natureza social com uma capa de mistério: a mercadoria se fetichiza”. 

(KONDER, 1965, p.110) 

Para se reproduzir, o capital precisa constantemente ampliar-se, precisa 

transformar-se em mais valor, o que requer a ampliação dos mercados, o 

crescimento do poder do capital, o surgimento de novos tipos de mercadoria, 

de novos processos produtivos, etc. (DUARTE, 2000, p.180)  

Com essas palavras, Duarte faz uma síntese bem precisa do movimento que o 

capitalismo realiza para a sua reprodução. Nesse momento, nos deteremos apenas na 

análise de um dos elementos dos processos produtivos. Trataremos aqui da questão da 

cooperação sob relações alienadas inerentes ao capitalismo. Em relação ao conceito de 

cooperação, convém mencionar, de início, as seguintes palavras de Marx: “Chama-se 

cooperação a forma de trabalho em que muitos trabalham juntos, de acordo com um 

plano, no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, mas 

conexos.” (MARX, 2006, p.378) (grifo nosso) 

Nesse tipo de trabalho, a quantidade se transforma em qualidade. Uma maior quantidade 

de trabalhadores utilizando conjuntamente os mesmos meios de produção (ainda quando 

não cooperam diretamente) e submetida aos mesmos meios de controle gera maior 

eficácia para o sistema capital. E, nesse caso, eficácia significa maior extração de mais-

valia.   

E é a partir da exploração daquilo que os trabalhadores produzem a mais por 

trabalharem de forma cooperativa que o capitalismo consegue amplificar a extração de 

mais-valia.  

O efeito do trabalho combinado não poderia ser produzido pelo trabalho 

individual, e só o seria em um tempo muito mais longo ou numa escala muito 

reduzida. Não se trata aqui da elevação da força individual através da 

cooperação, mas da criação de uma força produtiva nova, a saber, a força 

coletiva. (MARX, 2006, p.379) (grifo nosso) 

Esse efeito positivo do trabalho dividido e combinado, ou seja, a “força coletiva” 

produzida pela cooperação do grupo, é apropriada pelo capitalista. Os trabalhadores não 

recebem nada por esse produto do trabalho cooperativo. Nesse processo o trabalho é 

comandado por uma inteligência externa a ele. A cooperação passa a ter um sentido 



muito particular: o de uma violência praticada contra o trabalhador individualmente e 

contra o coletivo dos trabalhadores. Sobre isso, escreve Marx nos Grundrisse.  

Na realidade, no processo de produção do capital, o trabalho é uma totalidade 

– uma combinação de trabalhos – cujas partes componentes individuais são 

estranhas uma à outra, de forma que o processo global como uma totalidade 

não é o trabalho do trabalhador individual, e, mais que isso, apenas é o 

trabalho reunido dos diferentes trabalhadores [violentamente] 

combinados, e não [voluntariamente] combinados uns com os outros. (A 

combinação deste trabalho aparece tão só como subserviente e 

conduzida por uma vontade e uma inteligência estranhas.) (MARX, apud 

MÉZÁROS, 2002, p.971-972) (grifo nosso) 

Tal combinação forçada de um trabalho realizado por um conjunto de trabalhadores é 

que faz com que a força produtiva deles garanta a produtividade do capital. Portanto, a 

alienação não é algo que se restringe ao campo da percepção. Resulta da divisão do 

trabalho como conseqüência de determinadas relações econômicas. E é preciso 

investigar crítica e cientificamente essas relações para que elas sejam percebidas não 

como algo natural, e sim como produto de uma determinada construção histórica da 

sociedade. 

Então, mesmo reconhecendo que a sua atividade desumaniza a sociedade e a si próprio, 

o indivíduo precisa continuar tomando parte nessas relações sociais alienadas. Todavia, 

ele pode fazer isso aceitando passivamente essa situação por considerá-la algo imutável, 

por percebê-la como forma natural da vida social, ou pode entender o caráter histórico 

dessas formas e de algum modo reagir a essas relações alienantes. O estudo da obra de 

Marx é fundamental para revelar essa natureza histórica das relações sociais. Antes de 

Marx, esse movimento era encarado como algo natural, explicado simplesmente pela 

“avareza e a guerra entre os avarentos, a competição”. (MARX, 2004, p.111)  

Essa perspectiva histórica das relações sociais adotada por Marx nos forneceu 

importantes pistas para pensarmos em termos concretos as contradições que observamos 

na materialidade das relações que se estabeleceram entre os museus e as escolas durante 

nossa pesquisa de campo.  

 

I.4) Resultados da pesquisa 

 

As fontes de dados utilizadas para a análise foram: diário de campo, registros de 

reuniões, entrevistas e respostas dadas ao questionário de avaliação do trabalho 

realizado.  

A maior parte dos depoimentos dos educadores utilizados em nossa análise foram 

organizados na forma de Discursos do Sujeito Coletivo (DSC). O Discurso do Sujeito 

Coletivo constitui uma técnica de tabulação de dados qualitativos de natureza verbal que 



busca apreender o pensamento de uma coletividade compondo textos a partir de 

depoimento desses indivíduos. Esse procedimento metodológico é explicado por 

Lefèvre com as seguintes palavras: 

A proposta [...] consiste, basicamente, em analisar o material verbal coletado, 

extraindo-se de cada um dos depoimentos, artigos, cartas, papers, as idéias 

centrais e/ou ancoragens e as suas correspondentes expressões-chave; com as 

expressões-chave das idéias centrais ou ancoragens semelhantes compõe-se 

um ou vários discursos-síntese na primeira pessoa do singular. (LEFÈVRE, 

2005, p.15-16) 

Esse procedimento fundamenta-se em um pressuposto socioantropológico que entende 

que 
[...] o pensamento de uma coletividade sobre um dado tema pode ser visto 

como o conjunto dos discursos, ou formações discursivas, ou representações 

sociais existentes na sociedade e na cultura sobre esse tema, do qual, 

segundo a ciência social, os sujeitos lançam mão para se comunicar, 

interagir, pensar. Bourdieu fala a respeito dos habitus como esquemas 

sociocognitivos. (LEFÉVRE, 2005, p.16) 
Partindo do pressuposto de que o pensamento coletivo pode ser expresso em um DSC, 

Lefèvre considera que essa técnica ajuda a entender a cultura compartilhada por um 

grupo. Para Lefévre, tal pensamento constitui um segundo idioma utilizado pelos 

indivíduos. Na citação abaixo, o autor explica essa ideia. 

Nesse sentido, o pensamento coletivo é um idioma “segundo”, uma segunda 

língua, ou, na terminologia chomskiana, uma “competência” social que, na 

medida em que viabiliza e permite a troca entre indivíduos distintos de uma 

mesma cultura, constitui, como o idioma “primeiro”, condição 

imprescindível para a vida humana em sociedade. Esse idioma é obtido 

indutivamente, por abstração, a partir de um conjunto de falas individuais de 

sentido reputado semelhante ou complementar, com a finalidade precípua de 

expressar e representar um pensamento coletivo. (LEFÈVRE, 2005, p.16) 

Lefèvre utiliza para a construção dos DSCs principalmente as seguintes figuras metodológicas: 

*Expressões-chave: 

As expressões-chave (EHC) são pedaços, trechos ou transcrições literais do 

discurso, [...] que revelam a essência do depoimento ou, mais precisamente, 

do conteúdo discursivo dos segmentos em que se divide o depoimento (que 

em geral, correspondem às questões de pesquisa). 

*Ideias centrais: 

A ideia central (IC) é o nome da expressão linguística que revela e descreve, 

da maneira mais sintética, precisa e fidedigna possível, o sentido de cada um 

dos discursos analisados e de cada conjunto homogêneo de ECH, o que vai 

dar nascimento, posteriormente, ao DSC. 

A partir da utilização dessa técnica de tratamento de dados, construímos 52 DSCs dos 

educadores participantes do trabalho que analisamos em nossa pesquisa. A análise dos 

DSCs permitiu a identificação de algumas “categorias empíricas” (MINAYO, 2004) que 

discriminamos a seguir e que possibilitaram discussões sobre o problema e questões da 

pesquisa:  

a. Limites da Colaboração entre Museus e Escolas referentes à: 

a.1 - estrutura e conjuntura da sociedade 

a.2 - estrutura e conjuntura das instituições 

a.3 - conjuntura da relação entre o museu e a escola 



a.4 - realização do Projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” 

b. Tensionamentos Referentes aos Conflitos entre a Proposta do Projeto e a sua 

Concretização. 

c. Possibilidades Fortalecidas pelo Trabalho Realizado.  

A evolução das discussões referentes às categorias acima foi organizada tematicamente. 

Assim, o tópico “O sentido da caminhada” tratou das razões apontadas pelos educadores 

como motivadoras para a participação no Projeto. No item “As pedras no caminho”, 

foram focalizadas as discussões sobre os limites encontrados pelos educadores para a 

realização do Projeto. No tópico “O que foi plantado no caminho” tratamos dos 

discursos nos quais os educadores se referiam às possibilidades que vislumbram no 

trabalho desenvolvido. E, por último, no item “O esforço da caminhada” fizemos uma 

discussão sobre os conflitos entre a proposta do Projeto e sua concretização. 

Entendemos que esses conflitos existiram em função de limites que condicionaram esta 

ação por ela ter se realizado dentro de estrutura e conjuntura sociais desfavoráveis à 

realização de um trabalho não alienado. Tomamos trabalho não alienado como aquele 

realizado a partir de uma autodeterminação dos trabalhadores que atuam de forma 

autônoma de acordo com processos de participação coletiva fundamentada na 

construção de consensos que priorizem o atendimento dos interesses públicos em 

detrimento dos privados.  

Nessa análise, vimos que os limites que mais dificultaram a realização do trabalho 

colaborativo entre os museus e as escolas foram expressos nas seguintes ideias centrais 

dos DSCs dos educadores: 

* Limites referentes à estrutura e à conjuntura da sociedade  Ideias centrais: “A 

falta de tempo para a colaboração” e “Individualismo e Alienação” da sociedade atual. 

* Limites referentes à estrutura e à conjuntura das instituições  Ideias centrais: 

“Falta de estrutura para o trabalho coletivo”, “Falta de planejamento estratégico” e  

“Falta de convênio entre as instituições”. 

*Limites referentes à conjuntura da relação museu-escola  Ideias centrais: “Pouco 

tempo de encontro entre museus e escolas”, “elementos dificultadores do diálogo”, 

“Falta de recursos para visitas aos museus” e “A Novidade”. 

*Limites referentes ao Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável  

Ideias centrais: “tempo da tese” e os “Limites do projeto em si”. 

Esses limites produziram conflitos entre o que estava sendo proposto pelo projeto 

Tecendo Redes e alguns dos aspectos das ações concretizadas no cotidiano do trabalho. 

Os conflitos geraram tensionamentos expressos nas seguintes ideias centrais dos 



discursos dos educadores: houve, entre os participantes, uma “Falta da visão do todo” 

do que estava acontecendo no projeto, e em algumas atividades existiu um  “Espaço 

insuficiente para a voz de estudantes e professores”. 

Mas, nessa investigação identificamos também um conjunto de ideias centrais dos 

discursos dos educadores a partir das quais foi possível fazer um balanço dos frutos 

colhidos com o “Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”. 

 

DSC Ideia Central 

34 A Criação do Tecendo Redes 

35 Mostrou que a colaboração é possível, viável e necessária 

36 Reconhecimento institucional 

37 Construção de relações de confiança 

38 Estabelecimento de vínculos 

39 Ampliação da visão sobre as possibilidades da colaboração entre escolas e museus 

40 Pode fortalecer o trabalho já realizado pelos professores nas escolas. 

41 Possibilidade de ampliação de horizontes para além do cotidiano escolar 

42 Possibilidade de prolongar o tempo da visita ao museu 

43 A Possibilidade de trabalhar a partir do contexto do aluno 

44 Valorização e aproximação entre conhecimentos produzidos nas escolas e nas instituições de 

pesquisas científicas 

45  Promoção de reflexão sobre os objetivos e estratégias adotadas no trabalho de popularização da 

ciência 

46 Motivação para a construção e divulgação de conhecimentos 

47 Esforço dos educadores para participarem do Tecendo Redes 

48 Desenvolvimento profissional 

49 Continuidade 

50 Subsídios para que sejam formalizados convênios que podem ajudar na formulação de política 

pública referente à colaboração entre museus e escolas públicas 

51 A ajuda da ficha na colaboração 

52 Satisfação com o trabalho em si 

Não será possível apresentar aqui a discussão feita na tese sobre cada uma das ideias centrais 

listadas acima, mas elas se relacionam e apresentaremos a seguir a essência dessa relação. 

Para tal partiremos de um trecho do DSC 34 que se refere a um dos principais resultados de 

nossa pesquisa. 

 “[...] há muito tempo, estamos amadurecendo... Eu acho que o grande mérito foi, 

exatamente, criar a possibilidade, concretizar isso. Com todo o limite, o nosso 

limite é esse, temos que partir dele. (...)” (DSC-34). 

O “Tecendo Redes” “herdou” os frutos de muitas “co-laborações” (FREIRE) anteriores, nas 

quais foram enfrentadas as mesmas limitações da estrutura da sociedade, além de outras, 

conjunturais, de outros tempos e contextos. Tais frutos foram decisivos para  se realizarem 

as atividades deste projeto que está ajudando a dar um novo passo na peleja por “uma coisa 

que a gente já estava trabalhando antes, estava trabalhando no discurso, nos desejos, nas 

buscas (...)”(DSC 34).  

Assim, constatamos o quanto foi importante para a viabilização do “Tecendo Redes” que 

este tenha se beneficiado de uma cultura de “co-laboração” (FREIRE, 1987) que alguns 



educadores já construíam há muito tempo. Essa história produziu inclusive ferramentas de 

trabalho que foram utilizadas no “Tecendo Redes”. É o caso, por exemplo, de uma ficha
13

 

que apresentaremos na conclusão e da metodologia de, a partir de determinados objetivos e 

princípios educacionais, desenvolver um contínuo de atividades antes, durante e depois da 

visita ao museu.   

Portanto, no “Tecendo Redes”, a cultura da “co-laboração” facilitou uma interação entre as 

ações dos educadores, o que ampliou o efeito dos trabalhos realizados por cada individuo e 

cada instituição. Assim, a ação do coletivo fortaleceu a ação de cada parte e isso fez com 

que existisse uma “Satisfação com o trabalho em si” (DSC-52).  

Os educadores argumentam que essa “Satisfação com o trabalho em si” se deve também ao 

contentamento por estar participando de uma ação que o grupo considera socialmente 

relevante. Essa relevância justifica o “Esforço dos educadores para participarem do 

Tecendo Redes” (DSC-47). E esse empenho dos educadores também se relaciona com os 

efeitos da colaboração na “Motivação para a construção e divulgação de conhecimentos” 

(DSC-46) que aconteceu tanto com os educadores (dos museus e das escolas) quanto com os 

estudantes.  

Essa “Satisfação com o trabalho em si” também se relaciona com os efeitos desse trabalho 

para o “Desenvolvimento profissional” (DSC-48) do grupo. Esses resultados apontam para 

a importância da metodologia utilizada enquanto promotora de um processo de realização 

profissional e pessoal dos educadores que participaram do trabalho. Em parte isso se deve ao 

fato de esses educadores se reconhecerem satisfeitos no produto do trabalho realizado pelo 

grupo. Portanto, podemos afirmar que esse tipo de ação (a “co-laboração”) contribuiu para a 

realização de trabalho não alienado.    

Outro fator importante para a motivação do grupo é a “Continuidade” (DSC-49) do 

trabalho, ou seja, o fato desse não se restringir a um evento pontual. E esta continuidade foi 

fundamental também por outro motivo. Foi a partir dela que ações colaborativas anteriores 

contribuíram para que no “Tecendo Redes” a “Possibilidade de prolongar o tempo da visita 

                                                      
13

 Ficha à qual se refere o DSC 51. O modelo inicial dessa ficha foi construído em 1997 no contexto de 

trabalhos colaborativos entre professores da Escola Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. 

Desde essa época, adaptações desse instrumento têm contribuído para agilizar o processo de construção 

participativa de projetos coletivos de trabalho. A correspondência entre as perguntas da ficha e os itens do 

projeto (marcos referencial, situacional e operatório) foi elaborada tendo como referência a proposta de 

planejamento participativo apresentada pelo professor Danilo Gandin no livro “A prática do planejamento 

participativo”(Editora Vozes, 1994). Os itens que compõem a ficha devem ser adaptados de acordo com a 

natureza do projeto e a realidade na qual ele será realizado, estabelecendo-se sempre uma relação entre a 

realidade local e a global. Temos observado que dessa forma existem maiores possibilidades dos 

objetivos do trabalho coletivo serem atingidos.  

 



ao museu” (DSC-42) permitisse aprofundar a reflexão sobre a importância prolongamento 

do tempo
14

 propiciado pela “co-laboração” (FREIRE, 1987) entre museus e escolas. Esse 

tempo alongado favorece e é favorecido pela prática de um projeto político pedagógico 

emancipatório. A continuidade do trabalho também possibilitou um aperfeiçoamento do 

referencial teórico-metodológico necessário à realização de atividades educativas que se 

constituem a partir de um projeto coletivo emancipatório que parte da problematização da 

realidade. 
15

 

Esse resultado reforça a nossa convicção de que é fundamental o investimento em trabalhos 

colaborativos no cotidiano de nossa atuação nas escolas, museus, entre eles etc. Pois vimos o 

quanto a construção da cultura da “co-laboração” (FREIRE, 1987) depende um trabalho 

educativo continuado e prolongado. Esse fruto nos deu a oportunidade de aprofundar na tese 

o debate sobre a importância da cultura do trabalho colaborativo para o enfrentamento dos 

problemas socioambientais que desafiam hoje a prática de projetos políticos pedagógicos 

emancipatórios. Trata-se de projetos educativos que visam contribuir para transformar as 

relações sociais mercantilizadas, individualistas e excludentes que predominam na atual 

realidade social. 

Portanto, esse dado da realidade contribuiu para reforçar a nossa proposta de que sejam 

priorizadas as atividades educativas que se fundamentam na “co-laboração” (FREIRE, 

1987) entre os participantes, em detrimento das ações que se baseiam na competição entre 

estes. Criticamos a utilização das competições como estratégia
16

 para o envolvimento em 

atividades educativas, principalmente porque, nesse tipo de ação, o principal motor da 

mobilização das pessoas não é a realização da pessoa a partir da participação na atividade 

educativa em si e sim a busca da conquista de prêmios e/ou status. Ou seja, trata-se de uma 

estratégia que alimenta processos de alienação e, portanto, se contrapõem a um trabalho 

educativo que se pretenda emancipatório.   

Defendemos a ideia de que o foco das estratégias de envolvimento nas atividades educativas 

deve ser o de provocar interesse na realização da tarefa em si, ou seja, devemos conquistar a 

motivação intrínseca dos participantes. Até porque, se o foco é a tarefa em si e não um 
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 Este trabalho se realizou a partir de atividades realizadas antes da visita, durante a visita ao museu e 

que se desdobravam em outras realizadas no retorno à escola e em alguns casos os estudantes voltaram 

aos museus e/ou exposições na Tenda da Ciência – atividade oficial da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia. 
15

 O DSC-43 se refere a esse efeito em relação aos estudantes quando traz a  seguinte ideia central “A 

Possibilidade de se  trabalhar a partir do contexto do aluno”. 
16

 Em relação a esse tema, cabe destacar que no DSC-45 o grupo avalia que o “Tecendo Redes” 

contribuiu para “Promoção de reflexão sobre os objetivos e estratégias adotadas no trabalho de 

popularização da ciência”. 



prêmio (que alguns poucos ganham enquanto a maioria se frustra), são muito maiores as 

possibilidades de que exista uma relação de colaboração entre os participantes.  E esse é um 

tipo de relação que pode contribuir mais efetivamente para fortalecer a autoestima, 

autonomia e autodeterminação necessárias a uma atuação mais ativa e coletiva em processos 

sociais emancipatórios.  

Mas o tipo de relação que forma a base da lógica e da dinâmica de uma sociedade 

individualista, consumista, mercantilizada e excludente é a competição e não a “co-

laboração”. E até por isso, é mais fácil mobilizar as pessoas para participarem das atividades 

quando estas são de competição para, por exemplo, estudar mais Ciências, Matemática, 

Língua Portuguesa etc. No entanto, é preciso assumir que isso contribui para alimentar o 

atual metabolismo social que só se sustenta porque mantém 2/3 da humanidade abaixo da 

linha da miséria
17

.  

Com base nesse ponto de vista, entendemos que existe uma contradição entre a política de 

“Inclusão social
18

 e redução das desigualdades sociais”
19

 que fazem parte do plano de 

trabalho do atual Governo Federal do Brasil e os investimentos na promoção de Olimpíadas 

escolares. Consideramos que isso caracteriza um conflito porque as atividades de 

competição reforçam a ideologia da meritocracia e do individualismo, que alimentam os 

processos de exclusão social.  

 

I.5)Síntese da conclusão sobre a colaboração entre museus e escolas  

Nessa pesquisa, vimos que o mais importante limite para concretizar o trabalho 

colaborativo foi a falta de tempo das equipes para se dedicar a esse projeto. Isso 

aconteceu principalmente por ele ter se constituído trabalho extra, já que não existiam 

recursos específicos para o mesmo, e também por não ter sido planejado com 

antecedência. Essa condição foi analisada tomando-se por referência teórica central os 

conceitos de “alienação” e “cooperação” em Marx, além de estudos sobre as 

características do “capitalismo mundializado” que comanda as relações sociais atuais.  
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 O dado sobre a exclusão foi retirado do texto de Frei Beto intitulado “Alternativas pós-capitalistas”. 

Disponível no seguinte endereço eletrônico: http://br.geocities.com/mcrost10/fb01.htm.  Acessado em 9-

06-08 às 15h.  
18

 O termo “inclusão social” é  bastante polêmico, e na tese fizemos um debate sobre os limites do sentido 

que ele pode ter dentro de uma sociedade que se mantém graças ao fato de ser extremamente excludente. 
19

Esse é o primeiro dos três megaobjetivos do Governo Federal. Os outros dois são: “Megaobjetivo II: 

Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das 

desigualdades sociais e Megaobjetivo III:Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da 

democracia”.  Informação retirada do Plano Plurianual do Governo Federal 2004-2007: 

http://www.planobrasil.gov.br/texto.asp?cod=12. Acesso 29/12/08. 17h. 

http://www.planobrasil.gov.br/texto.asp?cod=12


O mecanismo de dominação adotado pelo “capitalismo mundializado” depende da 

coexistência de países em estágios diferenciados de “desenvolvimento”, de forma que 

possam atender mais adequadamente aos interesses da elite econômica mundial. 

Portanto, os países não podem de forma autônoma escolher o tipo de 

“desenvolvimento” e seu respectivo ritmo. Eles precisam adotar um tempo mais ou 

menos longo, a um determinado Tempo que é o Hegemônico (LEHER, 2005). Isso 

implica que coexistam nações em Tempos desiguais em relação ao seu ritmo de 

“crescimento” e, não mais, de “desenvolvimento” (LEHER, 2005). Não é só o ritmo do 

“crescimento” que é definido pelo mercado, mas também a natureza deste. E, para que 

esse mecanismo funcione, o mercado interfere em todos os campos da sociedade. Mas é 

dada uma atenção especial à educação, como podemos observar nas diretrizes 

estabelecidas pelo Banco Mundial. 

[...] a Educação é tida como instrumento para que os pobres se ajustem às 

mudanças sociais próprias do capitalismo. O Banco reconhece que 

freqüentemente a mudança social leva a um rompimento dos suportes 

tradicionais que estruturam a vida do indivíduo. A Educação teria assim a 

função de prover novos valores culturais para que as pessoas possam 

reconhecer as escolhas disponíveis (e, portanto, dadas) na sociedade e 

abracem os seus novos papéis. Em outras palavras, a Educação deverá levar 

os indivíduos a adaptarem-se às mudanças e a tomarem parte delas, 

conformando-as ao fluxo hegemônico do Tempo (LEHER, 2006, p.11) 

(grifo nosso). 

A constatação de que a principal dificuldade sentida pelos educadores participantes do 

“Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” foi a “falta de tempo para a 

colaboração”
20

, tem relação com esse ajuste “ao fluxo hegemônico do Tempo” e aos 

interesses do capital internacional, por causa da forma como esse ajuste afeta a 

educação. A educação se define por um projeto político pedagógico (PPP) que assume o 

compromisso de contribuir para manter a ordem vigente ou para modificá-la. Mas, 

mesmo que a opção seja a de contribuir para a mudança da ordem vigente, como é o 

caso do Projeto, não se faz isso sem ser afetado pelo que a ordem econômica mundial 

para a educação: “A educação tem duas funções principais numa sociedade capitalista: 

(1) a produção de qualificações necessárias ao funcionamento da economia, e (2) a 

formação de quadros e a elaboração de métodos para um controle político” 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 275).  
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 A “falta de tempo para a colaboração” é a expressão utilizada para nos referirmos a ideia central de 

um dos maiores e mais significativos DSCs dos educadores- o DSC 23. Quase todos o se referiram às 

dificuldades enfrentadas pelo pouco tempo disponível para a concretização do trabalho de forma mais 

colaborativa.  

 



A partir dessas “opções” é que os países precisam se adequar às diretrizes do Banco 

Mundial para a área Trabalho-Educação. São diretrizes que buscam conduzir “os países, 

regiões e pessoas a se ajustarem ao Tempo hegemônico” (LEHER, 2005, p.9) (grifo do 

autor). Neste processo de mercantilização do tempo, este se torna “dotado de qualidades 

bem estranhas: variável, linearizado, segmentarizado, mensurável e, principalmente, 

‟manipulável‟ mediante uma contabilidade fantástica” (ALLIEZ, apud LEHER, 2001, 

p.150). E esta mercantilização do tempo se concretiza a partir da mercantilização do 

trabalhador, pois: “Marx descobriu que o tempo é a realidade quantitativa do trabalho, 

base do processo de extração da mais-valia (o trabalhador é concebido como tempo de 

trabalho personificado, determinação quantitativa do trabalho), metamorfoseada como 

fetiche na mercadoria” (LEHER, 2001, p.150). 

E é a partir desta “contabilidade fantástica” do tempo, ou seja, do trabalhador que 

personifica esta mercadoria, que são feitos os ajustes dos diferentes Tempos dos países 

ao “Tempo Hegemônico” do mercado mundial.  Nessa conta, o Banco Mundial entra 

com uma parcela importante para o resultado final, “estimulando” os países a 

construírem políticas públicas que garantam uma “integração” mais efetiva dessas 

nações, na ordem econômica mundial.  No mundo do trabalho isso acontece a partir de 

regras que provocam um processo de “superexploração” (CARDOSO, 2006) do 

trabalhador. Alguns dos efeitos deste processo são o desemprego estrutural e a 

precarização das relações de trabalho (NEVES, 2005). Para colocar em prática estes 

mecanismos de “superexploração” o capitalismo não precisou criar novas estratégias. 

Apenas aperfeiçoou as formas de exploração que sempre o caracterizaram e que o 

diferenciaram de formas de produção anteriores.  

Marx explica que, para que exista a cooperação no capitalismo, o trabalhador tem de ser 

comandado por forças externas a ele. Porque, como diz o autor, “Um violinista isolado 

comanda a si mesmo; uma orquestra exige um maestro”. E, para que a orquestra toque 

a música certa, no ritmo necessário ao processo de dominação social que sustenta o 

capitalismo, o maestro deve ser o capital. Somente assim fica garantido que os músicos 

não realizem nenhum tipo de alteração na música, de forma a prejudicar o processo de 

acumulação do capital. Afinal, o capitalismo criou essa orquestra para tocar uma 

determinada música e não para que os músicos utilizem livremente a sua criatividade e 

se realizem a partir de sua condição de artistas.  Ele pode até usar sua criatividade, mas 

esta também deve ser comandada por esse mesmo maestro, para ser utilizada apenas no 



sentido de tocar melhor a “música” que interessa ao capital e não para mudar a 

“música”. 

Mas, quem deve ser o maestro quando a música a ser tocada é outra bem diferente? Ou 

seja, quando a música deve servir a propósito inverso? Quando a música a ser tocada 

deve ser uma, que possa ajudar a destruir as relações de dominação que sustentam o 

processo de acumulação do capital? Em outras palavras, quem deve reger a orquestra 

quando esta pretende tocar uma música que foi criada para construir relações sociais 

horizontais, equânimes, prudentes, socioambientalmente responsáveis, viáveis, 

prospectivas? Será que essa outra música é própria para ser tocada por músicos em 

apresentações solo ou em orquestras? Será que, para tocar essa música diferente, a 

orquestra não precisa de maestro? Será que ter um maestro significa necessariamente 

que os músicos não possam exercer sua criatividade? Será que o maestro regente desta 

orquestra deve ser menos rigoroso no exercício de sua função do que o maestro que rege 

a outra orquestra? Ou será que ele deve ser ainda mais rigoroso, porque a orquestra por 

ele regida está cercada por outras que tocam juntas uma outra música?  

A análise que fizemos em nossa pesquisa nos permitiu pensar na “cooperação” (MARX, 

2006) como o tipo de relação que cria uma “força produtiva nova” a serviço do 

enfrentamento do desafio da “falta de tempo para a colaboração” em trabalhos que 

visam à transformação da estrutura da sociedade, em trabalhos que se contrapõem ao 

fluxo do “tempo hegemônico”. Vimos que o efeito social produzido por essas ações 

emancipatórias pode ser ampliado quando a divisão e combinação do trabalho ocorrem 

a partir de um projeto construído pelos que realizam o trabalho e quando são respeitadas 

as missões institucionais e as especificidades destas e dos grupos que interagem na 

realização da atividade em questão.  

Um estudo sobre as missões e especificidades dos museus e das escolas nos permitiu 

concluir que, no trabalho colaborativo entre essas duas instituições, exista uma divisão e 

combinação de trabalho que permita a cada uma dessas instituições realize o que pode 

fazer de melhor para a conquista dos objetivos de um projeto político pedagógico 

emancipatório.  

No caso do museu, essa excelência corresponde à tarefa de provocar em educadores e 

educandos a motivação intrínseca para um envolvimento não alienado no trabalho 

educacional. E a partir desse tipo de envolvimento a escola consegue maior eficácia em 

seu trabalho de promover processos emancipatórios de construção e disseminação de 

conhecimentos. 



 Em nossa pesquisa, concluímos que os museus e escolas, ao atuarem dividindo e 

combinando os seus trabalhos dessa forma podem produzir um impacto social mais 

amplo do que o alcançado quando realizam seus trabalhos de maneira isolada.  

Por conseguinte, defendemos a tese de que entre o museu e a escola deve existir uma 

cooperação capaz de produzir uma “força coletiva nova” como descrita por Marx. Desta 

forma dividindo-se e combinando-se os potenciais educativos específicos das escolas e 

dos museus busca-se produzir um impacto social maior do que o alcançado pela soma 

do trabalho das duas instituições. Assim, essas instituições se unem para criar algo 

novo, e não para que uma instituição supra deficiências da outra. 

No caso do museu, essa excelência corresponde à tarefa de provocar a motivação 

intrínseca de educadores e educandos para que estes se dediquem mais intensamente a 

estudos e investigações capazes de ampliar sua cultura e engajamento em ações que 

buscam a transformação das relações sociais. Com relação à escola, a principal missão 

deve ser a de trabalhar em processos de construção e disseminação de conhecimentos 

significativos para a superação da crise socioambiental. Mas, para que seja efetivamente 

esse o sentido do trabalho, é preciso que ele se forme a partir de um plano de ação 

construído coletivamente com a participação os envolvidos nesta.  

Entendemos que essa conclusão é válida também para outros contextos e, por esse 

motivo, pensamos que as ferramentas apresentadas na tese para a construção 

participativa de trabalhos coletivos podem ser utilizadas por todos que realizam ações 

contra-hegemônicas na luta pela mudança das estruturas da sociedade. Além disso, 

concordamos com Löwy quando diz que essas mudanças estruturais exigem mais do 

que a boa vontade das pessoas.   

(...) não é uma ética dos comportamentos individuais, não visa culpabilizar 

as pessoas, promover o asceticismo, ou a autolimitação. Com certeza, é 

importante que os indivíduos sejam educados para respeitar o meio ambiente 

e recusar o desperdício, mas o verdadeiro jogo se joga noutra parte: na 

mudança das estruturas econômicas e sociais capitalistas/comerciais, no 

estabelecimento de um novo paradigma de produção e distribuição, 

fundado, [...] em levar em conta as necessidades sociais – notadamente a 

necessidade vital de viver num meio ambiente natural não degradado. Uma 

mudança que exige atores sociais, organizações ecológicas, partidos 

políticos, e não apenas indivíduos de boa vontade. (LÖWY, 2005, p.72-73) 

(grifo nosso) 

Portanto, para que a nossa contribuição seja mais do que apenas uma ação de 

boa vontade, decidimos concluir esse texto trazendo um subsídio para além da reflexão 

teórica. Por isso, concluiremos essa breve síntese de nossa reflexão apresentando uma 

ferramenta de trabalho que tem nos ajudado no enfrentamento do desafio da “falta de 

tempo para a colaboração” nos processos de construção participativa de projetos 



coletivos emancipatórios. Trata-se de uma ficha que temos utilizado para potencializar 

ações educativas desse tipo, pois ela: 

1) Agiliza o levantamento das percepções dos participantes sobre os problemas 

socioambientais locais e a relação desses com os globais
21

; 

2) Contribui para a construção coletiva de um sentido socialmente relevante e 

significativo para o trabalho do grupo. Sentido esse que favorece que o engajamento na 

realização das atividades ocorra a partir de uma motivação intrínseca à realização da 

tarefa em si e não a algo que externo que se conquista a partir da realização desta; 

3) Constrói bases para que a participação no trabalho colaborativo contribua 

efetivamente para a promoção dos processos de emancipação social;  

4) Promove uma maior motivação intrínseca para a participação em projetos coletivos 

nos quais o exercício da cidadania funcione como estratégia de formação de cidadãos. 

Por todos os motivos apresentados acima, entendemos que esta ficha, a partir das 

modificações que se façam necessárias em cada contexto de trabalho, contribui na 

concretização de ações que mais efetivamente envolvam todos os participantes em todas 

as dimensões desse trabalho (idealização, planejamento, execução, reflexão, avaliação, 

entre outros). 

ITENS DO 

PROJETO 

MARCO 

SITUACIONAL 

MARCO 

REFERENCIAL                                    

        MARCO OPERATÓRIO                                         

 

 

 

Como é hoje? 
 

 

 

Por que é 
assim? 

Como vocês gostariam 
que fosse?  

 

O que 
precisamos 

FAZER para 

ajudar a mudar 
esta realidade? 

O que precisamos 
SABER para ajudar a 

realizar estas ações?
22

 

O Brasil  

(ambiente: físico e 

social) 

     

O planeta Terra 

(ambiente: físico e 

social) 

     

O ambiente da 

localidade onde o 

trabalho será realizado 

e as relações entre as 

pessoas nesse lugar 

     

O trabalho do grupo 

que visa contribuir para 

a transformação da 

realidade 

     

 

A utilização dessa ficha tem sido uma importante ferramenta em nossa ação-reflexão que 

diz respeito a trabalhos coletivos.  Ela tem nos ajudado a enfrentar o limite da falta de 

tempo, imposto pelas relações sociais mercantilizadas, para a concretização de ações 

coletivas emancipatórias e, portanto, humanizantes. Isso porque cria condições para que 

                                                      
21

 Consideramos que essa relação favorece uma visão mais ampla e integrada do mundo ajudando a 

construir projetos comprometidos com a transformação da realidade. 
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 Em nossas primeiras experiências com esse tipo de ficha, não existia esse último item, mas o 

acrescentamos porque muitas vezes as escolas e os museus não podem dar conta das ações pensadas pelos 

grupos que a preenchem, pois, em muitos casos, estão fora do âmbito de atuação dessas instituições.  Mas 

a construção de saberes é algo que está dentro do campo da cultura correspondente à área de  trabalho dos 

museus e das escolas. 



a necessária divisão de trabalho, imposta pelo pouco tempo disponível para a realização 

deste, aconteça a partir de um combinado inicial do grupo. Combinação esta que deve o 

tempo todo ser a referência do trabalho a todos os integrantes do grupo, de modo a evitar 

que essa ação se fragmente e se pulverize diante das relações sociais mercantilizadas nas 

quais ele está inserido. 

Em outras palavras, para que uma ação coletiva seja realizada de tal forma que sirva mais 

efetivamente para o processo de humanização dos indivíduos e da sociedade, é preciso 

que ela se estruture, de forma intencional e planejada, a partir de algo que seja capaz de 

mobilizar TODAS as pessoas envolvidas no trabalho para a concretização das tarefas 

pelo que estas lhes proporcionam em termos de realização humanista e não como seres 

reprodutores de relações sociais desumanizantes.  

Concluímos esse texto afirmando que, embora nos dediquemos à construção de um 

trabalho que valoriza os campos da “popularização da ciência” e o da “educação 

ambiental”, um dos objetivos de nossa reflexão é o de problematizar os conceitos e as 

estratégias teórico-metodológicas referentes a ações desenvolvidas nesses dois campos. 

Entendemos que contribuímos para essa problematização a partir do momento em que 

definimos como foco do nosso trabalho o referencial teórico-metodológico adotado e 

não os temas (“meio ambiente” ou conhecimentos científicos”) discutidos em nossa  

ação e na reflexão sobre esta. Para tanto, essa é uma metodologia que visa contribuir 

para a construção de conhecimentos a partir da problematização da realidade que se 

busca transformar.  

Outra contribuição que esperamos ter oferecido com a realização do nosso trabalho, 

apresentado de forma bastante sintética no presente texto, foi a de ter ajudado a 

estimular e subsidiar atividades educativas fundamentadas na “co-laboração” (FREIRE, 

1987) e não na competição entre os participantes destas ações.  

Assim, pretendemos ter efetivamente ter contribuído com o processo de construção da 

realidade mais humana idealizada por Marx quando sugere que TODOS a os membros 

da sociedade tenham concretamente a possibilidade de se apropriarem do que foi 

produzido historicamente pela humanidade (ciência, tecnologia, política, filosofia, entre 

outros). Para cumprir o seu papel na conquista dessa humanização, a educação deve 

trabalhar intensa e profundamente em prol da emancipação. Segundo Loureiro (2007), 

trabalhamos pela emancipação quando 

 [...] agimos para superar e superamos: (1) relações paternalistas e 

assistencialistas que reproduzem a miséria (intelectual e econômica); (2) uma 

educação que impede a capacidade crítica de pensar e intervir de educadores-



educandos; (3) a apropriação privada do conhecimento científico; (4) práticas 

políticas que viciam a democracia e sufocam o desejo da participação, 

garantindo o privilégio de oligarquias que se constituíram com a lógica 

colonial que instaurou o Brasil; (5) relações de classe que condenam milhões 

a uma condição indigna, de precariedade na luta pela sobrevivência, por força 

dos interesses do mercado e seus agentes, “coisificando” a vida. 

(LOUREIRO, 2007, p.161). 

 

II) Síntese do trabalho realizado no projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra 

Saudável” 

 

II.1 Descrição geral do projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” 

O Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável 

é uma ação de educação em ciências e saúde focada na popularização da ciência 

necessária à compreensão/intervenção de problemáticas sociais e ambientais que 

caracterizam situações de iniquidades em saúde. Esse projeto se desenvolve por meio de 

um trabalho cooperativo entre museus pertencentes a instituições de pesquisas e escolas 

públicas dos territórios vizinhos a estes. 

O Objetivo geral é o desenvolvimento de ações educativas a partir da 

cooperação entre estudantes, educadores e pesquisadores em torno dos problemas 

socioambientais dos territórios onde moram os estudantes destas escolas visando 

contribuir para a produção social e política da saúde nestas regiões.  

A cada ano é feito um planejamento coletivo envolvendo os professores das escolas, 

educadores dos museus, outros trabalhadores das instituições de pesquisa e universitários que 

são bolsistas do projeto ou fazem estágio curricular neste contexto. Nesse trabalho colaborativo 

em síntese são realizados uma grande diversidade de atividades que envolvem estudos,  

diálogos e pesquisas sobre a realidade de vida dos alunos das escolas relacionando-os com 

assuntos que se façam necessários para o alcance dos objetivos do projeto. A grosso modo, em 

geral, as atividades com os alunos das escolas participantes acontecem em quatro momentos 

que serão sinteticamente descritos a seguir, mas como existem algumas  variações no trabalho 

realizado em cada Polo, utilizaremos como referência a dinâmica do Polo Manguinhos. 

 ”Primeiro”
23

 momento -Antes da visita ao museu: Os professores realizam com os 

estudantes uma atividade na qual estes preenchem uma ficha com questões que buscam 

identificar a visão que eles têm sobre a realidade de vida no lugar onde vivem (desde o 

Âmbito local ao nacional e planetário) e provocar a reflexão sobre a relação entre essa 
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 Como esse trabalho ocorre ao longo dos anos de forma continuada não se trata exatamente de um 

primeiro momento. Esta é uma forma esquemática utilizada apenas para facilitar a descrição do processo. 



realidade e o tema da “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia”
24

. Essa relação 

contribui para que o trabalho realizado tenha maiores possibilidades de trabalhar a 

popularização de uma cultura que contribua de forma mais expressiva no 

enfrentamento da problemática socioambiental local. Essa é a base para as atividades 

do projeto incluindo as que são realizadas na preparação da visita ao museu. 

 Segundo momento - Na visita ao museu: Os educadores do museu em colaboração 

com os professores elaboram atividades que são pensadas a partir da análise das 

respostas dos estudantes visando favorecer o diálogo com estes sobre a relação entre a 

temática da “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia”, os problemas socioambientais 

vivenciados na realidade de vida desse público e as exposições que eles visitarão no 

museu.  

 Terceiro momento - No retorno à escola: A proposta é a de que esse trabalho se 

articule com outras ações realizadas pelas escolas em seu trabalho cotidiano e que essa 

seja a base para a construção de algo que contribua para explicitar e socializar os 

produtos do coletivo que participou das atividades. Espera-se que a visibilidade destes 

produtos possa fortalecer o sentido e o valor dos processos de construção coletiva 

vivenciados no trabalho realizado. Assim busca-se alimentar em todos os participantes 

do projeto a motivação para os estudos, para as produções coletivas e para o 

engajamento em ações focadas no fortalecimento de processos transformadores da 

realidade socioambiental. 

 Quarto momento - No retorno ao Museu: Na “Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia”
25

 ocorre uma visita especial da escola ao museu na qual são socializados 

produtos construídos ao longo do ano. No final do ano ou no início do próximo é 

realizado um seminário no Museu da Vida no qual as apresentações dos professores 

sobre o desenvolvimento do trabalho realizado com os estudantes é o principal foco. 

Nesse evento é construída coletivamente uma base do que será o trabalho do próximo 

ano.  
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 Trabalhamos com a temática da “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia” por ser esta uma política 

pública nacional do campo da Popularização da Ciência no qual o projeto atua. Essa política se propõe a 

contribuir com a promoção da inclusão social. No “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” o 

conceito de “inclusão social” é problematizado adiante nesse relatório nos itens referentes à 

fundamentação teórica, mas o projeto se propõe a problematizar a temática como forma de contribuir para 

tornar mais efetiva essa política no que diz respeito aos efeitos positivos desta nas escolas e na vida de 

pessoas que fazem parte da classe social mais negativamente afetada pela atual estrutura e dinâmica 

societária que é hegemônica na atualidade.  
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 Dependendo da dinâmica do trabalho e do contexto local esse momento ocorre em época diferente do 

evento nacional da “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia”. 



O trabalho que os professores desenvolvem nas escolas tem contado com atividades 

educativas realizadas em colaboração com profissionais da Fiocruz (ex:oficinas, jogos, peça de 

teatro, exposições, debates, vídeos-debate, etc). 

 

II.2) O “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” -  Polo Manguinhos 

No Polo Manguinhos o “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” é 

desenvolvido por meio de um trabalho cooperativo entre o Museu da Vida/Casa de Oswaldo 

Cruz/Fiocruz e Unidades Escolares pertencentes à Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino do Rio de Janeiro que se localizam na vizinhança da Fiocruz/Campus Manguinhos. 

Essa colaboração conta também com a participação de outros trabalhadores da Fiocruz e de 

outras Unidades de Saúde desse território.  

Objetivo geral: 

Favorecer a cooperação entre museu e escola de forma a ampliar os efeitos positivos da 

cultura, em especial no campo da educação ciências e saúde, em processos de promoção e 

produção política e social da saúde de populações economicamente desfavorecida que 

residem em territórios socialmente vulnerabilizados.  

 

Objetivos específicos: 

1) Criar espaços e oportunidade de promoção de saúde por meio de convívio, 

compartilhamento de saberes promotores de saúde e de diálogo entre alunos das 

Unidades Escolares, seus familiares e professores com educadores do Museu da Vida e 

outros profissionais da Fiocruz e de Unidades de Saúde.  

2) Construir metodologias, conhecimentos, atividades, exposições ... que favoreçam uma 

cooperação entre museu e escola promotora de saúde. 

Ao longo dos seus sete anos de existência, o “Tecendo Redes por um Planeta Terra 

Saudável” - Polo Manguinhos gerou um legado que relação direta com os objetivos do 

TEIAS Escola Manguinhos. Desses frutos cabe destacar nesse relato os seguintes: 

*Uma metodologia potencializadora dos efeitos sociais do trabalho colaborativo 

intra/interinstitucional   

*Estabelecimento de redes intra/interinstitucionais :MV (SVAP, SEDUCS, SDPDC..., ), 

Fiocruz (LTM, EPSJV...), Escolas, UFRJ, UFF, IPJB, MAST, Museu Nacional, SME/RJ) 

*Redes de relações entre escolas e a Fiocruz favorecidas pela mediação do Museu da Vida. 



*Redes de relações entre Fiocruz e moradores de Manguinhos favorecidas pelo 

desenvolvimento de atividades educativas com as famílias dos alunos das escolas no Museu 

da Vida. 

* Um livro-jogo cooperativo (“Unidos para produzir um lugar saudável”) construído em 

colaboração entre professores das escolas e profissionais da COC (educadores do Museu da 

Vida e pesquisadores do Departamentos de Pesquisa em História da Ciência e Saúde e do 

Departamento de Patrimônio Histórico. Esse material educativo agiliza e favorece a 

colaboração intra/interinstitucional e comunitária  

*Jogos que dinamizam os diálogos sobre as temáticas trabalhadas nas atividades (Ex:a 

utilização dos discursos do sujeito coletivo (DSC –Lefevre, 2005) dos alunos das escolas e 

de familiares destes ) 

*Espaços/tempos de reflexão e estudo (grupo de estudos, seminários, oficinas ...) 

*Produção de conhecimentos (incluindo o acadêmico com produção de dissertações e teses)  

que fortalecem essa colaboração  

(Exemplos:  

 Produção de diagnósticos da realidade de Manguinhos e Maré por meio de textos 

coletivos com representações sociais de moradores e trabalhadores desses territórios 

utilizando a metodologia do discursos do sujeito coletivo (DSC –Lefevre, 2005). 

 Trabalhos acadêmicos produzidos por participantes do Grupo de Estudos do Tecendo 

Redes por um Planeta Terra Saudável: 

- Tese de doutorado defendida por- Maria Paula de Oliveira Bonatto (Servidora Pública 

do Museu da Vida/COC/Fiocruz) no Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da 

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fiocruz – Intitulada “A criação dos 

centros interativos de Ciência e tecnologia e as políticas Públicas no brasil: uma 

contribuição para o campo das ciências, da vida e da saúde”. 

- Tese de doutorado defendida por- Maria das Mercês Navarro Vasconcellos (Servidora 

Pública do Museu da Vida/COC/Fiocruz) no Programa de Pós-graduação em Educação 

Universidade Federal Fluminense – Intitulada “ Educação Ambiental na colaboração 

entre museus e escolas: limites, tensionamentos e possibilidades para a realização de um 

projeto político pedagógico emancipatório” 

- Dissertação de mestrado defendida por Alessandro Franco Batista” (Servidor Público 

do Museu da Vida/COC/Fiocruz) no Programa de Pós-graduação em Educação 

Universidade Federal Fluminense – Intitulada “Confiabilidade da ciência: A revolta da 

vacina numa visita ao Museu da Vida”. 



- Dissertação de mestrado defendida por Bruno Da Silva Mussa Cury (Servidor Público 

do Museu da Vida/COC/Fiocruz) no Programa de Pós-graduação em História - 

Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro – Unirio – Intitulada “Combatendo 

Ratos, Mosquitos e Pessoas: Oswaldo Cruz e a saúde pública na reforma da capital do 

Brasil (1902 – 1904)” 

- Dissertação de mestrado defendida por Jaqueline Marques Tavares de Oliveira 

(Professora de escola da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro de 

Manguinhos e Maré) no Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional 

em Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – Fiocruz. Intitulada 

“Lendo e escrevendo o amanhã: ideologias de “futuro” nas políticas educacionais da 

SEM/RJ dirigidas aos “territórios conflagados”. 

- Dissertação de mestrado em construção por Roberto Eduardo Albino Brandão 

(Professor da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro de Manguinhos e 

morador desse território) no Programa de Mestrado Profissional em Educação 

Profissional em Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – Fiocruz. 

Intitulada “O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO TERRITÓRIO DE MANGUINHOS/RJ: 

limites, tensionamentos e possibilidades de uma política pública intersetorial”. 

*A colaboração com a Fiocruz por meio do Museu da Vida/COC/Fiocruz já faz parte dos 

projetos político-pedagógicos das escolas participantes do projeto. Foi também muito 

interessante ver que este trabalho colaborativo está animando o trabalho da escola, pois os 

professores acreditam que essa relação com a Fiocruz contribui para promover a auto-estima 

dos estudantes e dos cuidados destes com a saúde pessoal e da comunidade. 

*Essa colaboração tem estimulado e fortalecido projetos educativos nas escolas e na 

colaboração entre elas 

*Grupo de professores das escolas de Manguinhos (e também de outras escolas públicas) e 

educadores que trabalham no Museu da Vida realiza estudos para aprofundar reflexões sobre 

temas relevantes para o aperfeiçoamento do trabalho de colaboração que acontece entre o 

museu e as escolas no “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”. 

Durante o segundo semestre de 2011 e o ano de 2012 esse projeto teve o apoio do 

PDTSP-TEIAS Escola Manguinhos por meio das bolsas concedidas para Amanda Mobley, 

Luyra Almeida e Priscila Talita Oliveira Silva. Esse apoio viabilizou o registro das 

atividades desenvolvidas pelo “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável – Polo 

Manguinhos” e com esse material foi possível compor um banco de dados e de imagens 

que compõe o ponto de partida da versão do livro-jogo que apresentaremos nesse relatório.  



II.3) Alguns destaques sobre o trabalho do “Tecendo Redes por um Planeta Terra 

Saudável”- Polo Manguinhos no segundo semestre de 2011 

 

Este item contém um relato de destaques do trabalho mais diretamente 

relacionado às atividades desenvolvidas pela bolsista do PDTSP- TEIAS. Uma boa 

parte desse trabalho se na realização de oficinas nas escolas utilizando o jogo 

cooperativo “Unidos para produzir um lugar saudável”
26

.  A proposta dessa oficina foi o 

de favorecer um diálogo capaz de contribuir para mobilizar os alunos para visitar o 

Museu da Vida bem como para ajudar o museu a se preparar para recebê-los.   

Pensando na preparação da visita dos alunos ao Museu da Vida, foi enviado para 

cada escola uma ficha diagnóstico para que a turma (seleciona pelo docente) 

respondesse a questões relacionadas ao passado, a realidade atual e ao futuro . A partir 

das respostas dos alunos os profissionais do Museu da Vida puderam adaptar algumas 

atividades “Trilha Histórico-Ecológica” e “Trocando Cartas entre o Passado, o Presente 

e o Futuro” para realizar uma visita diferenciada com esses alunos. Segue em anexo um 

detalhamento sobre essas atividades. Elas objetivavam aproximar o conhecimento 

científico produzido pela Fiocruz com as questões relatadas pelos alunos na ficha 

diagnóstico, que envolviam a problemática da violência, a quantidade excessiva de lixo 

entre outras questões analisadas a partir da visão que os alunos possuem do planeta 

Terra, do Brasil, da comunidade onde moram e do lugar onde moram.  

Para organizarmos a visita dessas escolas ao Museu da Vida, montamos um 

quadro indicando o dia, a hora, a faixa etária dos alunos e outras informação 

importantes para o desenvolvimento das atividades.  

Durante o acompanhamento das visitas descobrimos que muitos estavam 

visitando o Museu da Vida pela primeira vez, outros já estiveram na Fiocruz apenas e 

dia de campanha de vacinação. Diante dessa situação foi realizada uma visita ao Museu 

da Vida de alunos das escolas com suas famílias e amigos em uma atividade de final de 

semana. Essa atividade funcionou como experiência piloto que contou com um recursos 

da FAPERJ, que também apoiou o projeto nesse período, para contratar o ônibus que 

circulou em Manguinhos buscando esse público em pontos previamente combinados 

por meio do trabalho com as Unidades Escolares. Nessa experiência também foi 

possível contar com o apoio de universitárias do Curso de Pedagogia da UFRJ que 
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 Muito além de uma ferramenta lúdica de entretenimento a oficina do jogo proporciona um espaço para 

a construção do diálogo, da troca de saberes e da reflexão coletiva sobre a realidade local de moradores de 

territórios socialmente vulnerabilizados identificando as causas, conseqüências e discutindo as possíveis 

soluções para a transformação da realidade. 



estavam fazendo estágio curricular no museu.  Essa atividade foi um grande sucesso 

pois, além de mobilizar 83 pessoas dentre elas crianças, jovens adultos e idosos, 

propiciou um maior conhecimento desse público de famílias do território. Durante o 

trajeto da escola para o Museu da Vida preenchemos
27 

 uma ficha com informações 

sobre os visitantes. Nessa ficha perguntamos informações básicas como nome, idade, 

comunidade onde mora, e incluímos a seguinte questão desejosos de saber se esse 

público visita ou não o Museu aos finais de semana: “Você costuma visitar o Museu da 

Vida aos finais de semana? Por quê?”  Após a tabulação das respostas observamos que 

muitos adultos estavam visitando o Museu da Vida pela primeira vez e as crianças que 

já haviam visitando tinham vindo através da escola. Muitos adultos não sabiam que 

dentro do campus da Fiocruz funciona um Museu e relataram que só visitam o campus 

no dia da campanha de vacinação.  

As famílias relataram a importância da ação desenvolvida pelo Museu da 

Vida/COC/ Fiocruz e disseram que o transporte disponibilizado auxiliou muito para a 

vinda de todos, principalmente para as mães que tem crianças pequenas. Outro ponto 

destacado por essas famílias está relacionado a falta de divulgação das ações que 

acontecem na Fiocruz dentro das comunidades. Observamos na fala dessas famílias que 

elas aguardam uma intervenção maior da Fiocruz no que diz respeito a promoção da 

saúde, principalmente com a problemática do craque no território onde vivem.     

As respostas e os depoimentos coletados durante a visita, que aconteceu no 

primeiro sábado do mês de outubro, serviram como subsídios para avaliarmos
28

 a ação 

promovida e identificarmos diversos pontos que podem fortalecer esse trabalho 

colaborativo que vem sendo desenvolvido entre o Museu da Vida e as escolas do 

território. 

Outro evento que também ocorreu no mês de outubro foi a “Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia”
29

 na qual realizadas diversas atividades para as escolas que 

visitaram o Museu da Vida e dentre elas oficinas do “Jogo Cooperativo Unidos para 

produzir um Lugar Saudável”. Participaram também da dinamização dessa oficina 
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 Além dos profissionais do Museu da Vida que receberam as famílias, participaram dessa 
atividade a bolsista do PDTSP- Priscila Talita e as estagiárias da UFRJ Amanda Mobley e 
Luyra Santos.    
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 Participou da reunião de avaliação-  Maria das Mercês -  Coordenadora do Projeto Tecendo Redes, 

Priscila Talita (bolsista do PDTSP),  Amanda Mobley e Luyra Santos (estagiárias da UFRJ).    
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  O evento ocorreu do dia 18 ao dia 21 de outubro.   



jovens moradores do território que à época participavam da XI Turma do Curso de 

Formação de Monitores para Museus, Centros de Ciências e Centros Culturais.  

Como desdobramento das atividades realizadas durante a  “Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia” foi realizada no sábado 05/11/11 uma visita especial ao Museu 

da Vida de professores, alunos e suas famílias da Escola Municipal Embaixador Barros 

Hurtado. O grupo iniciou a visita participando da atividade “Avental de História” que 

fala sobre a vida do cientista Oswaldo Cruz e do processo de construção da Fundação 

Oswaldo Cruz. Após essa atividade os alunos embarcaram no Trenzinho da Ciência e 

foram visitar a exposição “Aventuras pelo Corpo Humano”. Ao sair da exposição o 

grupo participou no Parque da Ciência de um piquenique científico onde foi realizada 

uma contação de história que falava sobre a importância de termos uma  alimentação 

saudável. A preparação dessa atividade contou com a colaboração da Nutriconista
30

 do 

Centro de Saúde Sinval Germano Faria da Fiocruz. Essa profissional, além de emprestar 

uma pirâmide alimentar tridimensional e oferecer cartilhas e folders informativos sobre 

o tema da alimentação, produziu um texto para oferecermos como subsídios para o 

trabalho dos professores em sala de aula. 

Para finalizar a visita os alunos participaram de atividades como: pular elástico, 

amarelinha, pular corda, jogar bolinha de gude, bola de meia entre outras. Essas 

atividades foram elaboradas com objetivo de relacionar brincadeiras à prática de 

exercícios físicos que foram vistos na atividade anterior como sendo fundamentais para 

a saúde.  Outros objetivos dessas atividades foram: propiciar um resgate das antigas 

brincadeiras infantis e utilizá-las para motivar a interação entre pais e filhos.  

Dessa atividade participaram também licenciandos do Curso de Biologia da 

UFRJ. Um desses estudantes teve com um grupo de mães que espontaneamente se 

juntaram a ele em uma roda numa longa conversa sobre questões feitas por elas a 

respeito de temas da Biologia relacionados saúde dessas mulheres. Ao final da atividade 

o  grupo escreveu “Adoramos aprender coisas da vida no Museu da Vida”. Destacamos 

esse fato pelo que ele revela em relação ao potencial desse tipo de atividade como 

espaço para diálogo sobre questões que mais dificilmente seriam colocadas em 

contextos mais formais. Isso reforça a importância desse tipo de atividade com as 

famílias no Museu da Vida.  

Também nesse mês de novembro as oficinas do “Jogo Cooperativo Unidos para 

produzir um Lugar Saudável” nas escolas além do objetivo citado anteriormente foram 
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utilizadas para fazer a divulgação do Curso de Formação de Monitores para Museus, 

Centros de Ciências e Centros Culturais.  

 

II.4) Alguns destaques sobre o trabalho do “Tecendo Redes por um Planeta Terra 

Saudável”- Polo Manguinhos no ano de 2012 

 

Em 2012 as participantes do projeto foram: Escola Municipal Professora Maria 

de Cerqueira e Silva; CIEP Presidente Juscelino Kubitschek; Escola Municipal Albino 

Souza Cruz; Escola Municipal Ema Negrão de Lima; Escola Municipal Ruy Barbosa; e, 

Escola Municipal Oswaldo Cruz. 

Dando continuidade ao trabalho que já estava sendo feito desde o início do ano, 

no mês de maio, com base nas falas dos alunos observadas nas tabulações do ano de 

2011, pensou-se na reconstrução do questionário a ser entregue nas escolas. Para tal 

reformulação, pedimos sugestões das próprias professoras da rede. A versão final da 

ficha que segue no anexo 1.  

Todos os questionários respondidos pelos alunos foram tabulados. Os mesmos 

foram divididos não por faixa etária, mas sim por segmento do Ensino Fundamental. 

Essa organização resultou nos seguintes dados: 

 A faixa etária dos alunos pesquisados variou de 8 a 15 anos, sendo: 

*Alunos do Primeiro Segmento do Ensino Fundamental: Jovens com idades que variam de 8 a 12 

anos; 

*Alunos do Segundo Segmento do Ensino Fundamental: Jovens com idades que variam de 11 a 15 

anos. 

As respostas dos alunos foram tabuladas utilizando a metodologia do Discurso do Sujeito 

Coletivo (Lefèvre, 2005). Foram identificadas nessas respostas as seguintes ideias Centrais: 

• Lixo; 

• Violência; 

• Drogas; 

• Poluição; 

• Falta de Respeito; 

• Fome; 

•   Desmatamento. 

• População Crescendo; 

• Dengue; 

• Água Parada. 

 

Em relação ao quantitativo de fichas preenchidas : 

 



 
 

Esse conjunto de respostas foi importante para uma perspectiva mais ampliada sobre 

a visão dos alunos destas escolas em relação à realidade de vida desse público, mas 

optamos por construir os DSCs somente com a voz dos alunos das escolas 

localizadas no território de Manguinhos. Assim, mantemos o foco no trabalho do 

PDTSP TEIAS-Escola Manguinhos. Estas escolas foram:  

• CIEP Presidente Juscelino Kubitschek  (Leopoldo Bulhões) 

• Escola Municipal Professora Maria de Cerqueira e Silva (Leopoldo 

Bulhões) 

• Escola Municipal Albino Souza Cruz (Av. dos Democráticos) 

• Escola Municipal Ema Negrão de Lima (Av. dos Democráticos) 

A análise das respostas dos alunos destas escolas nos forneceu os seguintes resultados:   

Respostas dos estudantes do segundo segmento do Ensino Fundamental: 

Comunidades: Manguinhos, Mandela (e suas variações), Benfica, Varginha, Complexo 

do Alemão, Arará, Cobal, Jacaré, Jacarezinho, Morro da Penha 

Idade: 08 a 12 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discursos do Sujeito Coletivo: 

• Ideias Centrais: 

• Poluição; 

• Lixo; 
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• Violência; 

• Drogas; 

• Ruim; 

• Melhor; 

• Doenças; 

• Casa; 

•  Água; 

•  Habitantes; 

•  Energia; 

•  Fome; 

•  Tecnologia; 

•  Desmatamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC – Como é hoje? – PRIMEIRO SEGMENTO - 2012  
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Discurso do sujeito coletivo (DSC) dos estudantes do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental: 

 

DSC – Poluição 

“O planeta está doente e ninguém percebe que ele depende de nós. Estão destruindo as 

florestas, matando os animais, poluindo os rios. Está tudo muito sujo. O rio é todo cheio 

de sujeira, cheio de bicho dentro.” 

“Agora o Brasil está mais poluído que antigamente, hospitais sujos e sem médicos, 

pessoas morrendo de dengue, muita sujeira. Tem mais poluição, as pessoas jogam lixo, 

papel de bala no chão, e a água não tem para onde ir, então ela sai e vai para o mundo 

sujando tudo. O Brasil é mais sujo, menos cuidado, e com muito mais violência e 

tiroteio.” 

“Agora as ruas são muito poluídas, é uma comunidade suja. Tem lixo para todos os 

lados. Hoje é mais poluído que antigamente. As pessoas não podem mais ficar no rio.” 

 

DSC - Lixo 

“A comunidade onde eu moro é cheia de lixo. A minha mãe tem que lavar a porta de 

casa. Há poluição, lixos jogados no rio e drogas. Hoje a gente gasta muita sacola de 

plástico, os rios são cheios e tem muitas embalagens de leite. Tem lixo para todos os 

lados, é tudo jogado, copo, garrafa... Os rios eram limpos, e agora é cheio de lixo. As 

pessoas jogam lixo no rio, e na rua. A comunidade hoje tem muito lixo, queria que a rua 

tivesse menos lixo.” 

 

DSC - Violência 

“Para mim hoje em dia é muito perigoso. O Brasil é cheio de bandido e tem muito 

tiroteio. Existe mais violência que antigamente, mais drogas, muita maldade, muitas 

pessoas morrendo. Hoje tem brigas, discussão e muitas pessoas más. As pessoas 

maltratam as crianças e muitas passam fome.” 

“Hoje o mundo não é mais aquele, agora é perigoso, e está sendo devastado pela guerra 

e destruição. Mudou muito, tem muito mais violência, é cheio de impureza, com 

problemas, com assaltos, tiros, matança, ladras e ladrões. Hoje em dia não é nada 

seguro, só tem tiroteio, bandidos, muita violência.” 

 

DSC – Drogas 

“A comunidade hoje tem muitas drogas deixando as pessoas doentes, matando as 

pessoas. Há famílias morando na rua e pessoas se drogando nas ruas. Hoje não podia ter 

isso, hoje tem muito usuário de crack, tem morador de rua, tem tráfico de drogas, tem 



boca e muitos tiros à noite. Às vezes entra polícia... Seria bom se não tivesse polícia e 

nem as bocas.”  

 

DSC – O que fazer? 

“O Brasil é poluído nas praias, nas ruas e em qualquer lugar vou ver lixo. Temos que 

economizar água, preservar o meio ambiente, ter mais amor a natureza e usar os 

recursos naturais para melhorar a vida. Precisamos reciclar e reutilizar para preservar o 

ambiente. Respeitar o meio ambiente e ter consciência não jogando fora o que possa 

usar, não jogando lixo no rio, não poluindo e dando conselhos, plantando árvores para 

termos ótima saúde, não desperdiçando água e nem alimentos, não gastando 

eletricidade, gastando menos sacolas plásticas (trazer sacolas reutilizáveis), cuidando, 

não praticando violência. Todos nós queremos o Brasil limpo e sem poluição.  

Bom, como eu sou menor de idade, minhas providências não tomariam o poder de nada. 

Não tem nada para fazer. A gente tenta reciclar, mas no outro dia já está sujo. Também, 

não adianta eles não ajudarem a limpar o rio, essas pessoas são porcas né.” 

 

Respostas dos estudantes do segundo segmento do Ensino Fundamental: 

• Comunidades: Manguinhos, Mandela, São Pedro, Varginha, Cobal e Arará. 

• Idade: 11 à 14 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) dos estudantes do segundo segmento do 

Ensino Fundamental: 

• Ideias Centrais: 

• Poluição; 

• Melhor; 

• Falta de Respeito; 

• Violência; 

• Lixo; 

• População Crescendo; 

• Limpo; 

• Casas; 

• Dengue; 

• Água Parada. 
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DSC - Poluição 

“O Planeta Terra está poluído e sem vida porque as pessoas não tomam conta. É um 

planeta muito poluído de muitas formas, com: água parada, bueiros entupidos, rios 

cheios de baratas, muita fumaça, a água do mangue está preta e suja. “ 

“A população do planeta e do Brasil continua crescendo cada vez mais, mas o planeta 

está a mesma coisa, ruim por causa da poluição e da sujeira. Os bailes são nas ruas, 

além de não deixarem as pessoas dormirem, sujam tudo. Hoje em dia é sujinho mais até 

que dá para brincar.” 

 

DSC - Melhor 

“Hoje em dia está bom, melhorou muito. O Brasil está mais organizado, mais bonito, 

lindo, limpo e paixão de todos. É melhor do que antigamente, agora está sentindo 

muitas coisas diferentes, tem muitas coisas legais e interessantes. É muito bom, nos 

divertimos muito.” 

“Minha vida é muito boa, eu brinco e faço muita coisa diferente. A comunidade está 

mais bonita, tem campo de futebol, muitos animais e é ótimo o baile e o Fervo do 

Mandela. Hoje em dia está maneira e espero que fique melhor ainda
31

.” 

 

DSC – Falta de Respeito 

Hoje não tem mais respeito no Brasil, está tudo mudado com muitas árvores e bichos 

morrendo. As pessoas não respeitam mais ninguém, destruíram tudo o que tinha de 

bom. É ruim por causa da sujeira, está tudo quebrado, não tem campo de futebol e os 

bailes fazem mais apologia ao crime. Está feio, é horrível. 

 

DSC – O que fazer? 

“Eu gostaria de construir um lugar melhor de viver com apartamentos para as pessoas 

morarem. Gostaria de tirar esses meninos que usam drogas das ruas, para eles terem as 

mães deles. Sem mães, pais e crianças morando nas ruas, mas o sistema é que tem que 

mudar. O povo brasileiro é muito acomodado. É preciso mais policiamento e que todos 

os bandidos fossem presos. 

“A gente tem que respeitar a nossa mãe, ser mais amigo, gentis uns com os outros, 

conscientizados, não brigando, mas sim construindo paz, seremos mais unidos e pensar 

mais no próximo, limpos. Menos lixo e menos violência. Geral se conscientizar que a 

vida vai melhorar.”  
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 Nesse período estavam sendo realizadas as obras do PAC em Manguinhos e isso estava realizando 

muitas transformações nesse território. 

DSC – Como é hoje? – SEGUNDO SEGMENTO (Ciep JK) 

- 2012
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Com base nesse diagnóstico é que foi construída coletivamente, entre as equipes 

do Museu da Vida e das escolas, a proposta de visitas dos alunos ao museu.  

Assim, conseguimos definir cinco problemáticas mais presentes nas respostas 

dos estudantes nos questionários. São elas: dengue; violência; água potável; coleta de 

lixo; e, lazer. De tal modo, com base nestes tópicos, compreendemos que a visita 

deveria passar por duas exposições que favoreciam o debate sobre esses temas. As 

visitas foram feitas ao Castelo, onde as turmas realizaram a atividade “Trocando Cartas 

entre o Passado, o Presente e o Futuro” e depois ao Salão de Exposições Temporárias 

no qual vivenciaram uma oficina do “Jogo Unidos para produzir um lugar saudável” 

que faz parte da exposição “Nós do Mundo”. 

Para a atividade “Trocando Cartas entre o Passado, o Presente e o Futuro”, fez-

se necessária a reformulação das cartas, para que estas abordassem, de uma forma mais 

direta, as problemáticas apresentadas. Assim, novas cartas foram pensadas para 

atividade como forma de explorar os temas apresentados. Estas foram inseridas na visita 

das escolas. 

Em paralelo a essas atividades participamos das reuniões da Rede do PDTSP 

TEIAS Escola Manguinhos nas quais nos envolvemos nos debates e na construção 

coletiva do inquérito da pesquisa realizada por essa rede no território. Também tivemos 

a oportunidade de fazer parte das oficinas de construção do glossário da rede.    

Assim, com base em todo esse trabalho cooperativo, elaboramos uma nova 

versão para o jogo “Unidos para produzir um lugar saudável” que será apresentada no 

próximo item.  

 



Parte III: O jogo “Unidos para produzir um lugar saudável – PDTSP TEIAS 

Escola Manguinhos – Versão inicial.” 
 

O jogo “Unidos para produzir um lugar saudável – PDTSP TEIAS Escola 

Manguinhos – Versão inicial.” foi construído fundamentado na práxis do trabalho 

cooperativo do “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”- Polo Manguinhos em 

suas ações dos anos de 2011 e 2012.   

Esse é um jogo cooperativo que tem uma longa história desde sua primeira 

versão construída em 1998. Seguindo a mesma metodologia de construção, o mesmo 

referencial teórico-metodológico e a mesma estratégia já foram feitas diversas versões 

desse jogo. Em cada uma delas o jogo sofre alterações necessárias para se adequar ao 

contexto do trabalho que está sendo realizado e aos objetivos que se quer atingir com 

ele.  

Trata-se de um material educativo que visa contribuir para favorecer a cultura da 

cooperação no contexto de participação em processos sociais produtores de saúde. Traz 

uma proposta teórico-metodológica para ações no campo da educação em saúde 

fundamentada em uma reflexão crítica sobre a crise socioambiental que hoje caracteriza 

a realidade do planeta Terra em seus distintos territórios. Esse material é produto de 

uma longa trajetória de trabalho colaborativo entre educadores, estudantes, cientistas e 

diversos outros atores sociais. No presente texto será possível apresentar apenas um 

pequeno fragmento dessa história.  

Os principais conceitos que fundamentam teoricamente esse jogo são os mesmos 

apresentados na parte desse relatório que apresenta a base teórico-metodológica do 

projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”. Estes fundamentos são: os 

conceitos de cooperação e de trabalho alienado, como definidos por Marx, processo de 

construção de uma cultura contra-hegemônica, conforme pensada por Gramsci e Paulo 

Freire.  Além disso, também vale para esse jogo as reflexões feitas sobre as regras do 

jogo societário e das relações entre sociedade, natureza, ciência e educação na 

atualidade. Essas considerações são importantes para o entendimento de que esse não é 

apenas um material lúdico e sim algo que pretende contribuir para reflexão sobre o 

papel que a ciência e a educação vêm desempenhando hoje em dia para a manutenção 

das atuais regras do “jogo” societário e sobre a contribuição que elas podem oferecer 

para a mudança dessas regras. Assim a proposta de metodologia de trabalho cooperativo 

visa contribuir para a promoção de processos políticos e sociais produtores de saúde.  

O jogo cooperativo que foi produzido a partir da aplicação de metodologia em 



um território com baixo índice de desenvolvimento humano e, portanto, em condições 

críticas no que se refere aos determinantes sociais da saúde.  

Esse material funciona aqui como exemplo do modo como essa metodologia 

pode se concretizar em uma determinada situação real. Ele possibilita uma compreensão 

mais aprofundada sobre os fundamentos que orientam nossa proposta de trabalho, 

especialmente no que se refere às ações intersetoriais.  

Essa versão do jogo “Unidos para produzir um lugar saudável.”
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, assim como a 

primeira construída no contexto de um projeto participante do Edital Fiocruz PDTSP 

Cidades Saudáveis, trabalha temas do campo da saúde, meio ambiente e 

desenvolvimento estão relacionados por uma visão crítica que se contrapõe a do senso 

comum. Na citação seguinte é possível observar essa diretriz: 

Sob a ótica do desenvolvimento humano interessa tanto os ingressos 

econômicos quanto sua distribuição; tanto as necessidades básicas, como o 

espectro total das aspirações humanas dos países. O conceito de 

desenvolvimento não começa a partir de um modelo predeterminado; ele se 

inspira nas metas a longo prazo de uma sociedade, posto que diz respeito ao 

desenvolvimento em torno das pessoas e não das pessoas em torno do 

desenvolvimento  (Edital do PDTSP- Cidades Saudáveis, 2007, p.3). 

 

Para essa proposta de desenvolvimento com foco na sustentabilidade da 

sociedade é fundamental o acompanhamento sistemático do impacto que as mudanças 

na sociedade e no meio ambiente produzem sobre a saúde das populações. Desse modo, 

o debate sobre as finalidades do desenvolvimento ultrapassa o campo do crescimento 

econômico, pois visa ao desenvolvimento de uma sociedade saudável. Isso implica a 

adoção do conceito ampliado de saúde que não se restringe à ausência de doenças, 

incluindo todos os fatores para além dos biológicos que interferem na produção de uma 

vida saudável como, por exemplo, as condições socioeconômicas, culturais e 

ambientais. Além de considerar todos esses componentes da saúde é necessário 

considerar que existem alguns elementos que são mais determinantes do que outros na 

produção das iniquidades em saúde. Esse é o caso, por exemplo, da estrutura social fundamentada 

na divisão da sociedade em classes.  

  
A maior parte da carga de doenças - assim como as iniquidades em saúde, que 

existem em todos os países - acontece por conta das condições em que as pessoas 

nascem, vivem, crescem, trabalham e envelhecem. esse conjunto de condições é 

chamado “determinantes sociais da saúde”, um termo que resume os determinantes 

sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais da saúde. Os determinantes 

mais importantes são aqueles que estratificam a sociedade - os determinantes 

estruturais -, tal como a distribuição de renda, a discriminação (por exemplo, 
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 Construído a partir do livro-jogo “Unidos para construir um mundo melhor” cujo breve histórico está 

relatado em http://www.cienciaemtela.nutes.ufrj.br/artigos/Navarro_2008_1.pdf  



baseada em gênero, classe, etnia, deficiência ou orientação sexual) e a existência de 

estruturas políticas ou de governança que reforcem ao invés de reduzir as 

iniquidades relativas ao poderio econômico. 

 

 Dentro dos limites de uma representação esquemática, a figura abaixo apresenta 

um modelo que ajuda a visualizar os determinantes sociais da saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo utilizado para estudar os determinantes sociais da saúde. Retirado do Relatório: As Causas Sociais das 

Iniqüidades em Saúde no Brasil. http://www.cndss.fiocruz.br/pdf/home/relatorio.pdf 

    

 A partir dessa perspectiva ampliada sobre o conceito de saúde é que foi produzido o 

jogo “Unidos para produzir um lugar saudável” com o objetivo de criar uma ferramenta 

para a realização de trabalhos cooperativos em processos de produção social da saúde. 

Estes são processos complexos que exigem uma perspectiva histórica e, por esse motivo, 

apresentamos na última parte do texto um pouco da história que gerou esse produto. 

Esse relato é também uma forma de socializar experiências e reflexões acumuladas 

nesses 13 anos de trabalho que estão na base do processo de construção do jogo “Unidos 

para produzir um lugar saudável”. O conhecimento desse histórico possibilitará uma 

apropriação mais efetiva, crítica e autônoma dessa proposta de trabalho cooperativo em 

diferentes contextos. Essa é uma condição necessária inclusive para que possam ser 

produzidas novas cartas para esse jogo, novas versões dele ou até novos jogos 

colaborativos. 

 Trabalharmos exclusivamente com atividades educativas que ensinam a cooperar  

em contraposição as que se fundamentam em competições porque zelamos pela  

coerência entre as estratégias utilizadas e os objetivos que se pretende alcançar com as 



ações educativas realizadas. Entendemos que as atividades cooperativas contribuem 

mais efetivamente para a construção de uma cultura que fortalece os processos de 

produção social da saúde.  Por esse motivo argumentamos em favor de políticas públicas 

que promovam atividades de cooperação entre os estudantes, em lugar das competições 

são realizadas em concursos e olimpíadas escolares. Defendemos que na implementação 

de políticas que pretendam promover a inclusão social é mais coerente utilizar a 

estratégia da cooperação evitando classificar e/ou eliminar participantes durante 

atividades educacionais. Propomos que a política da inclusão social
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 cultive uma 

cultura de trabalho cooperativo utilizando atividades educacionais nas quais o desafio 

não seja um participante vencer o outro e sim o de todos unidos vencerem um problema 

que eles têm em comum. Essa cultura de valorização dos interesses coletivos é 

necessária para a luta contra a desigualdade social e contra a cultura da meritocracia que 

produzem uma sociedade excludente.  

 

Descrição e regras do jogo “Unidos para produzir um lugar saudável - PDTSP TEIAS 

Escola Manguinhos – Versão inicial”.  
 

Peças do jogo 

 

O jogo “Unidos para produzir um lugar saudável PDTSP TEIAS Escola Manguinhos – Versão 

inicial” é composto de:  

· Um painel composto por 24 peças numeradas (4 colunas de 6). Cada peça tem dois 

lados. De um lado estão representados os aspectos da realidade que estudantes de 

Escolas Municipais de Manguinhos apontaram como sendo negativos, e do outro lado o 

oposto.  

· Um tabuleiro que possui seis cores de casas. Cada cor se refere a um dos tipos de 

cartas do jogo. 

· 10 cartas vermelhas 

· 05 verdes 

· 05 laranjas 

· 05 amarelas 

· 05 brancas 

· Um marcador de posição 

· Um dado 

· Uma cartela de opções de respostas das questões das cartas   

   Laranjas e azuis . 
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 Utilizamos aqui o termo “inclusão social” para nos referirmos a um referencial utilizado largamente no 

Brasil atual no campo das políticas públicas, mas consideramos que é extremamente necessário 

problematizar o sentido dado a esse termo. Em relação a esse debate é fundamental a leitura do texto de 

Virgínia Fontes “Capitalismo, Exclusões e  

Inclusão Forçada”, disponível em http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg3-2.pdf 

  
 



Objetivo do Jogo 

O jogo começa com o painel montado com o lado negativo para cima.  O objetivo do 

jogo é virar o lado de todas as peças para transformar a realidade negativa em positiva. 

Para vencer, o grupo precisa conseguir realizar essa transformação do painel dentro do 

tempo determinado para o jogo. Este objetivo é conquistado a partir de um trabalho 

cooperativo do grupo, por meio do qual o mesmo vai ganhando o direito de virar as 

peças do lado negativo para o lado positivo na medida em que realiza corretamente as 

tarefas das cartas. 

 

Deste modo, para atingir o objetivo do jogo, o grupo estará trabalhando 

cooperativamente numa competição contra o tempo. Ou seja, o inimigo não são as 

pessoas e sim o pouco tempo que se tem para resolver coletivamente os problemas. 

Portanto, esse jogo simula a situação de uma luta real que vivemos contra o tempo, para 

a superação dos problemas socioambientais da atual realidade. 

  

Dinâmica do Jogo 

A dinâmica que será descrita aqui se refere a utilização desse jogo por uma turma divida 

em seis grupos. Isso significa que ela deve ser adequada para situações diferentes 

dessas.  

 

Primeiramente, o painel deve ser montado com a parte negativa virada para cima. 

 

Depois de montado o painel, o grupo deve escolher uma pessoa para ficar responsável 

pela CARTELA DE RESPOSTAS que faz parte desse livreto. Esta pessoa participa do 

trabalho do grupo como as outras, no entanto não pode ajudar a responder às perguntas 

destas cartas azuis e laranjas,  pois possui a cartela de respostas.  

 

O jogo começa com o marcador de posição na casa do tabuleiro que tem a palavra 

INÍCIO.  

Cada membro do grupo terá a sua vez de jogar o dado e retirar a carta. Cada participante 

joga o dado e anda com o marcador de posição a quantidade de casas referentes ao 

número sorteado no dado. 

 

As cartas vão sendo tiradas de acordo com a cor da casa em que o marcador de posição 

se localizar, a partir do sorteio com o dado. Ou seja, dependendo da cor da casa onde o 

marcador de posição cair, retira-se uma carta desta mesma cor.  

 

Cada carta retirada deve ser lida de forma que todo o grupo escute, pois as respostas 

devem ser dadas pelo grupo e não apenas pelo participante que tirar a carta.  

 

Quando a pessoa retirar a carta azul ou a laranja, deve ler todo o seu conteúdo para o 

grupo e, em seguida, quem estiver com a CARTELA DE RESPOSTAS lê para o grupo 

as opções de resposta para aquela pergunta. 

 

Então, o grupo escolherá a resposta que considerar a mais correta. 

 

 A dinâmica do jogo se desenvolve em duas etapas: 

 

Primeira etapa: O grupo vira o lado de todas das peças do painel nas quais tem alguma 

palavra escrita. 



 

Segunda etapa: O grupo vira o lado da peça da parte central do painel que tem o 

número do grupo. 

 

Observações: 

1) Na medida em que um grupo conclui a segunda etapa, todos os grupos ganham o 

direito de virar a parte do desenho referente ao número do grupo concluinte. Quando 

todos os grupos terminam as duas etapas dentro do tempo previsto, a turma terá vencido 

o jogo e poderão comemorar lendo coletivamente uma frase inspiradora do Paulo Freire 

que vai aparecer escrita dentro do planeta colorido. 

 

2) O tempo de duração do jogo deve ser determinado a partir da realidade que se tenha. 

O tempo que, em geral, temos utilizado é o de 50 minutos para virar, de uma em uma, 

todas as peças do painel. Mas esse tempo deve ser adequado à realidade da situação na 

qual ele estiver sendo utilizado. Uma das possíveis adequações que costumamos utilizar 

é virar de duas em duas peças quando temos um tempo menor para jogar. 

 

Regras do Jogo 

 

O grupo ganha o direito de virar as peças, do painel do lado negativo para o lado 

positivo, nas seguintes situações:  

 

1) Cartas azuis e laranjas: quando o grupo responde corretamente o que foi perguntado. 

As respostas consideradas corretas estão marcadas em negrito na cartela de repostas. 

 

2) Cartas verdes: quando a maior parte do grupo afirma que tem tido uma atitude 

positiva em relação ao questionamento feito na carta. 

 

3) Cartas vermelhas: quando o grupo tiver a sorte da carta sorteada apresentar algum 

aspecto positivo da realidade. Essas cartas devem ser embaralhadas.  

 

4) Cartas brancas: quando, a partir da informação trazida pela carta sorteada, o grupo 

conseguir realizar a tarefa proposta e registrar a sua resposta  na Ficha de Registros do 

Jogo. 

 

5) Cartas amarelas: quando, o grupo conseguir realizar a tarefa proposta e registrar a sua 

resposta na Ficha de Registros do Jogo. 

 

6) Quando o marcador de posição passar novamente pela casa inicial do tabuleiro, ou 

seja, quando o marcador tiver dado uma volta completa no tabuleiro.  

 

Detalhamento sobre as cartas 

 

1) Cartas vermelhas 

 

Conteúdo: 

· As cartas vermelhas são compostas com textos coletivos formados por frases de 

estudantes de Escolas pertencentes à Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de 

Janeiro no contexto do trabalho desenvolvido pelo “Tecendo Redes por um Planeta 



Terra Saudável (Polo Manguinhos)” no período em que o projeto teve o apoio do 

PDTSP TEIAS Escola Manguinhos (2011 e 2012).  

 

Objetivo das cartas vermelhas: Fazer uma reflexão sobre os aspectos positivos e 

negativos da realidade de vida (local/global) dos estudantes de escolas públicas 

participantes do “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável (Polo Manguinhos)” 

visando contribuir com os processos de promoção e produção social e política da saúde. 

 

2) Cartas laranjas 

 

Conteúdo das cartas laranjas: As informações contidas nestas cartas divulgam 

resultados da pesquisa sobre a situação de saúde dos moradores da região de 

Manguinhos. Informações divulgadas numa publicação do PDTSP TEIAS Escola 

Manguinhos (Fevereiro a dezembro de 2012).  

 

Objetivo das cartas laranjas: Provocar uma discussão sobre a relação da escola com 

os problemas identificados pelos estudantes na realidade de vida das comunidades nas 

quais eles vivem. 

 

3) Cartas amarelas  

 

Conteúdo das cartas amarelas:Textos compostos a partir de informações relativas ao 

Museu da Vida ou a Museus de um modo geral.  

 

Objetivos das cartas amarelas:  Despertar nos jogadores o desejo de visitarem os 

museus.  Assim, esses estudantes poderão aproveitar a oportunidade que esses espaços 

podem oferecer para provocar questionamentos, encantamentos, curiosidades, 

indignações e outras emoções que possam aumentar nele a vontade de ampliar cada vez 

mais os seus horizontes culturais. 

 

Obs.: No contexto do trabalho desenvolvido no Tecendo Redes por um Planeta Terra 

Saudável, esse objetivo se refere a uma ampliação cultural que possa estimular e 

subsidiar processos de promoção e produção social e política da saúde. 

 

4) Cartas verdes: 

 

Conteúdo das cartas verdes: As informações contidas nestas cartas divulgam 

resultados da pesquisa sobre a situação de saúde dos moradores da região de 

Manguinhos. Informações divulgadas numa publicação do PDTSP TEIAS Escola 

Manguinhos (Fevereiro a dezembro de 2012). Essas cartas tratam da relação entre 

cidadania e saúde.  

 

Objetivo das cartas verdes: Trazer informações e provocar reflexões sobre temas 

necessários para uma atuação cidadã nos processos de promoção e produção social e 

política da saúde em Manguinhos. 

 

5) Cartas brancas 

 

Conteúdo das Cartas brancas: As informações contidas nestas cartas divulgam 

resultados da pesquisa sobre a situação de saúde dos moradores da região de 



Manguinhos. Informações divulgadas numa publicação do PDTSP TEIAS Escola 

Manguinhos (Fevereiro a dezembro de 2012). Essas cartas tratam da relação entre 

ciência e saúde.  

 

Objetivo das cartas brancas: Provocar nos estudantes uma reflexão sobre a Ciência e a  

Saúde do território onde se localiza a escola e sobre o papel desse campo do 

conhecimento na discussão sobre as causas, consequências e possíveis soluções para os 

problemas socioambientais dessa região.  
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