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O LTM e a Proposição de uma Promoção da Saúde Emancipatória

Este capítulo discute limites e potencialidades para a construção de cidades 

saudáveis na perspectiva de uma promoção da saúde emancipatória, e resulta 
de práticas e reflexões no âmbito do Laboratório Territorial de Manguinhos 
(LTM). Trata‑se de um projeto de extensão desenvolvido por pesquisadores de 
diversos setores e áreas de conhecimento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
em conjunto com moradores de Manguinhos que fazem parte da comunidade 
ampliada de pesquisa‑ação (CAP). O LTM tem como desafio central contribuir com 
as bases conceituais e metodológicas para a constituição do que denominamos 
uma promoção da saúde (PS) emancipatória no âmbito territorial. Seu objetivo 
último é discutir problemas socioambientais e sanitários do lugar com o propósito 
de transformar as políticas públicas e práticas institucionais considerando os 
interesses legítimos e necessidades das populações que vivem no território. 

Entende‑se uma promoção da saúde emancipatória como 

um processo dinâmico de mediações e constituição de campos relacionais, 
cognitivos e éticos, entre sujeitos individuais e coletivos para solidariamente 
estabelecerem mecanismos de compartilhamento dos recursos disponíveis 
na sociedade. Uma promoção da saúde repensada enquanto processo 
dialético voltado à produção de conhecimentos e práticas que favoreçam 
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a constituição de espaços de conquistas de liberdade, de redução de 
vulnerabilidades socioambientais e de exercício dos direitos humanos 
fundamentais através do que Paulo Freire denomina de inéditos viáveis. 
(Porto & Pivetta, 2009: 220)

Um aspecto importante para uma PS emancipatória refere‑se à produção 
compartilhada de conhecimento, entendida como dinâmicas de mediação entre 
os conhecimentos científicos e os saberes populares e contextualizados presentes 
no cotidiano das populações em seus lugares de vida. Tendo por base autores da 
comunicação em saúde, como Inesita Araújo (2006), pode‑se compreender que a 
promoção da saúde emancipatória procura constituir ciclos comunicativos, ou seja, 
ciclos que permitam a produção, a circulação e a apropriação dos conhecimentos 
e informações por parte das comunidades, prioritariamente, mas também de 
profissionais da saúde, instituições públicas, organizações não governamentais 
(ONGs) e grupos de pesquisa que atuam em territórios como Manguinhos. Tais 
ciclos pretendem contribuir na construção de sentidos sociais sobre um dado 
território, lugar, acontecimento, e da vida das pessoas e dos seus lugares. 

Nesse sentido, a proposta de ler e investir no território como um laboratório 
também encerra um significado político e epistemológico: significa romper com 
a ideia da ciência e do laboratório científico como um castelo impenetrável ao 
cidadão comum cujo objetivo principal é conhecer para dominar e prever, e nem 
sempre transformar a realidade em favor da vida e da justiça social. Significa 
também romper com as barreiras cognitivas e sociais que isolam o mundo 
científico das pessoas, por intermédio de um trabalho de tradução que aproxime, 
de forma solidária, as linguagens e os objetivos de pesquisadores e moradores. A 
presença da Fiocruz, instituição científica de excelência no cenário internacional, 
num território marcado por vulnerabilidades socioambientais e elevado déficit 
democrático, faz da necessidade de repensarmos a prática científica junto com 
as populações e suas demandas um imperativo categórico.

Esse caminho se constitui, de um ponto de vista próprio, num caminho con‑
creto para que se integre a agenda da promoção da saúde com as raízes da saúde 
coletiva e os compromissos históricos do movimento sanitário e do Sistema 
Único de Saúde (SUS) na busca de uma sociedade socialmente justa, além de 
se incorporar a dimensão da sustentabilidade ambiental, inevitável na agenda 
contemporânea de todas as sociedades. 

São tarefas importantes para isso: 

•  superar a ênfase nas dimensões individuais e comportamentais que marcam 
uma visão de promoção de saúde normativa e descontextualizada, pautada 
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nas mudanças de estilos de vida e no controle das pessoas, em vez de sua 
emancipação; 

• a dimensão da singularidade humana deve estar vinculada com a construção 
da liberdade e dos direitos, em conexão com os determinantes socioambientais 
e suas condições nos territórios e na sociedade como foco da mudança; 

• essa perspectiva é uma precondição para que se possa trabalhar no flores-
cimento de sujeitos coletivos e redes sociais, no âmbito das comunidades e 
suas inter‑relações com movimentos sociais mais amplos de transformação 
na sociedade como um todo. Tais movimentos podem envolver questões e 
lutas políticas de saúde, de cidadania e direitos humanos, direito à moradia, 
temas ambientais e de justiça ambiental, articulados a manifestações culturais 
as mais diversas que contextualizem e forneçam sentido à vida das pessoas 
do lugar; 

• incorporação do conceito de território, em articulação com o de comunidade, 
na análise dos determinantes socioambientais e dos processos saúde‑doença, 
bem como nas ações de promoção a serem construídas (Porto & Pivetta, 2009). 

Um dos elementos mais desafiadores para a proposta aqui apresentada é a 
construção de linguagens e práticas que permitam o diálogo entre o mundo 
técnico‑científico e o espaço popular e cotidiano das pessoas e comunidades,  
as quais dispõem de saberes legítimos acerca dos contextos, valores e culturas 
nos quais as propostas de promoção da saúde deveriam florescer. 

O capítulo, após uma discussão sobre o território de Manguinhos no contexto 
da formação histórica das cidades brasileiras, apresenta os pressupostos, desafios 
e alguns resultados e produtos de pesquisas realizadas pelo LTM na análise dos 
problemas e potencialidades do território. Dentre eles destaca‑se o processo de 
reconstituição da história de formação das diversas comunidades, a análise dos 
determinantes e condicionantes do processo saúde‑doença, questões socio‑
ambientais recorrentes como as enchentes e a poluição, e políticas públicas 
como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O desafio é como ultra‑
passar os limites da produção de conhecimentos de forma que se faça dialogar 
referenciais técnico‑científicos de várias áreas, incluindo as ciências sociais, 
ambientais e de saúde coletiva, com o saber local e popular dos que vivem e 
trabalham em Manguinhos. Uma estratégia para tal fim é a incorporação de 
linguagens audiovisuais, artísticas e lúdicas como forma de abordar temáticas 
mais complexas, superando discursos argumentativos distanciados das pessoas 
do lugar.
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A Formação das Cidades Brasileiras: fragmentação, exclusão e 
injustiça ambiental

O movimento de cidades saudáveis ocupa destaque no mundo nas décadas 

de 1980 e 1990, na Europa e no Canadá, como proposta da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para enfrentamento dos problemas da saúde urbana. 

Caracteriza‑se pela articulação entre os setores público, privado e a sociedade civil 

no desenvolvimento de projetos interinstitucionais e intersetoriais, em diversos 

âmbitos das políticas públicas, sendo direcionado à melhoria das condições de 

vida e saúde da população urbana. 

No Brasil, as iniciativas de comunidades, territórios ou municípios saudáveis 

ganharam alguma projeção principalmente no início do século XXI, pretendendo 

alterar o quadro de desigualdades sociais e inequidades em saúde em contextos 

de pobreza e ausência de direitos, na garantia tanto do acesso a bens e serviços 

como da ampliação da participação nos processos decisórios em políticas públicas. 

Reconhecendo a saúde como expressão de qualidade de vida, uma cidade saudável 

implica gerar processos participativos, sociais e institucionais e, sobretudo, pactuar 

intervenções públicas com o propósito de melhorar a vida de todos os cidadãos 

(Westphal, 2000). Apesar da importância dessas iniciativas geradas a partir do 

setor saúde, no contexto de grandes desigualdades e injustiças na distribuição dos 

benefícios e dos ônus do modelo de desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a 

ideia de cidade saudável deve ser revisitada à luz das contradições percebidas no 

processo de conquista de saúde para todos nos últimos anos após a promulgação da 

Constituição de 1988 quando se manteve o padrão de produção de iniquidades. 

As inequidades em saúde podem ser compreendidas tanto como diferenças 

injustas e evitáveis nos perfis de saúde da população que mantêm correlação com 

as desigualdades de acesso à educação e renda, condições ambientais e fatores 

macroeconômicos, como a diferenças biológicas, étnicas ou comportamentais. 

Essas diferenças nos perfis de saúde entre homens e mulheres, entre regiões e 

comunidades ou entre negros e brancos, por exemplo, vêm se reproduzindo 

há muito tempo no Brasil, mesmo com os recursos científicos e tecnológicos 

já existentes, e por isso são consideradas sistemáticas, evitáveis e desnecessárias. 

Portanto, devem ser enfrentadas por políticas de saúde, mas também pelos demais 

setores das políticas públicas e da sociedade civil. O compromisso radical com os 

pilares da promoção da saúde – a participação da população e a intersetorialidade – 

é uma das estratégias fundamentais para a superação das desigualdades sociais 

e o alcance da equidade.
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O conceito de cidade saudável, assim, extrapola o acesso a serviços de saúde 
de qualidade ou a uma vaga noção de ambiente saudável ou de desenvolvimento 
sustentável. Ele está associado, em uma concepção própria, ao exercício pleno 
dos direitos de cidadania dos habitantes de uma nação, e tais direitos se articulam 
com o direito à saúde e incluem os direitos humanos, de liberdade de expressão, 
de organização política e acesso a ambientes saudáveis. Em tal perspectiva, as 
cidades brasileiras e latino‑americanas têm ainda um longo percurso para alcançar 
esse status.

A formação das cidades brasileiras ao longo do século XX, com sua frag‑
mentação, desigualdade socioambiental e padrão centro‑periferias, está dire‑
tamente relacionada a um modelo de desenvolvimento econômico excludente 
e altamente concentrador (Rolnik, 2008; Ribeiro, 1997 e 2000; Lago, 2000). 
Excludente porque privou as faixas de menor renda de condições básicas de 
urbanidade e de inserção efetiva na cidade; e altamente concentrador, na 
medida em que 60% da população urbana vive hoje em 224 municípios com 
mais de cem mil habitantes, e 94 municípios pertencem a aglomerados urbanos 
e regiões metropolitanas com mais de um milhão de habitantes. Também no 
nível intraurbano há fragmentação, em que convivem na mesma cidade, como 
no Rio de Janeiro, no mesmo bairro, áreas ditas “de mercado”, reguladas por um 
vasto sistema de normas, leis e contratos, enquanto para as maiorias sobram os 
espaços precários das periferias, das áreas de risco, como as encostas íngremes e 
as várzeas inundáveis. A cidade fora da cidade, como refere Raquel Rolnik (2008), 
é destituída dos direitos fundamentais de cidadania e caracterizada – de forma 
estigmatizante – pela ausência, “pelo que ela não é ou pelo que ela não tem”, 
como água, esgoto, luz, coleta de lixo, arruamento, lei, ordem e moral (Souza e 
Silva, 2007: 211). Além das ausências de infraestruturas, equipamentos e serviços 
que caracterizem a urbanidade e a cidadania, também frequentemente estão 
ausentes dos mapas e cadastros de prefeituras, são inexistentes nos registros de 
propriedade dos cartórios, bem como nos registros das concessionárias de serviços 
públicos (Rolnik, 2008).

A saúde pública no espaço das favelas se insere nesse complexo ciclo vicioso: 
o ambiente é frequentemente caracterizado pela falta de saneamento básico, de 
condições precárias de moradia e transporte, pela poluição e enchentes. Todos 
esses riscos ambientais geram múltiplos problemas de saúde, os quais, em 
conjunto com os demais problemas relacionados à pobreza e às desigualdades 
de acesso à educação e alimentação, restringem fortemente os mecanismos de 
assistência à saúde centrados no modelo médico‑assistencial. E para tornar o 
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quadro ainda mais complicado, novas territorialidades perversas foram geradas 
nas últimas décadas em consequência da ausência do Estado e do crescimento 
de vários comércios ilícitos – em especial o das drogas, ironicamente alimentado 
pelos consumidores da cidade formal. 

A divisão do espaço geográfico por meio da conformação dos territórios ricos 
e salubres isolados das periferias pobres e insalubres, sem infraestrutura básica de 
serviços, perigosas e próximas aos lixões e fábricas poluentes, são chamados por 
autores da justiça ambiental, como Robert Bullard (1994), de zonas de sacrifício. 
O movimento por justiça ambiental nos territórios urbanos vem se espalhando 
no mundo e reflete a articulação entre um ambientalismo popular no contexto 
da ecologia política urbana e a luta por direitos humanos. Reflete também as 
diferentes formas de combate à discriminação e ao racismo. 

No Brasil, os movimentos por justiça ambiental (ver <www.justicaambiental.
org.br> e <www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br>) encontram‑se ainda 
mobilizados, em sua maioria, por movimentos de resistência nos campos e 
florestas advindos de populações rurais e tradicionais, como indígenas, quilom‑
bolas e ribeirinhos, que lutam contra os impactos da expansão capitalista por 
recursos naturais presentes em setores como agronegócio, mineração, siderurgia 
e construção de hidrelétricas. Porém, nos últimos anos, as favelas passaram 
a ser discutidas como uma questão de (in) justiça ambiental. Um marco foi a 
realização no Rio de Janeiro do primeiro Seminário Direito à Moradia e Jus‑
tiça Ambiental,1 em outubro de 2007. Uma das motivações do evento foi o 
debate recorrente, na mídia, responsabilizando a população das favelas pelo 
desmatamento das encostas e áreas de preservação. Além de confundir a opinião 
pública, tais discursos representam uma ameaça à garantia de direitos, reforçando 
a discriminação contra os moradores das favelas e, muitas vezes, encontram‑se 
vinculados ao favorecimento da especulação imobiliária na cidade. 

Entender as favelas do ponto de vista da ecologia política e da justiça ambiental 
significa compreender esses espaços como resultado histórico marcado por 
discriminações, racismo, baixos salários, falta de ofertas de políticas urbanas e 
de habitação para as classes populares. As lógicas de ocupação que marcaram 
a história das favelas no Rio de Janeiro – e em diversas cidades do país e da 
América Latina –, normalmente desembocam em condições socioambientais 

1 Idealizado para articular o debate sobre justiça ambiental às lutas por moradia digna em territórios urbanos – com foco nas favelas, o 
evento foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental 
(RBJA) e pela Frente Estadual Contra a Remoção de Favelas e pela Moradia Digna. Mais detalhes em <www.justicaambiental.org.
br/_justicaambiental/pagina.php?id=1768>. 
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com múltiplas situações de risco. Algumas se agravam diante das chuvas e da 
precariedade das habitações, como os desmoronamentos nos morros e as enchen‑
tes; outras, pela falta de saneamento e infraestrutura (esgoto, coleta de lixo, rede 
de águas pluviais). Outro fator agravante é a proximidade de vias férreas e de 
grandes vias de rodagem, ou ainda de fábricas poluentes. Todas essas condições 
produzem múltiplas situações de risco, conformando as zonas de sacrifício, ou 
seja, os territórios da discriminação que concentram situações de injustiças 
ambientais.2

Os territórios da segregação e discriminação são também territórios da exclu‑ 
são, do vazio de direitos e da ausência do Estado e de políticas públicas con‑
sistentes. Mas são, principalmente, do ponto de vista de uma abordagem da 
PS emancipatória, vistos como um território vazio de memória que forneça os 
sentidos de pertencimento e as bases sociais, culturais, políticas e cognitivas 
constituintes dos sujeitos coletivos e movimentos sociais. Reconstruir a histó‑ 
ria do lugar com os moradores, a história vivida e contada por todos, é uma forma 
de se contrapor ao discurso excludente e segregador. Esse vivenciar coletivo da 
história do lugar se opõe, como assinala Milton Santos (2000), às fabulações de 
um mundo imaginário. Tal mundo é também possibilitado pelas ciências a serviço 
da ideologia dominante, que escamoteia as desigualdades sociais e homogeneíza 
os lugares, como se iguais fossem e não contivessem suas diversidades e seus 
potenciais criativos, essenciais à transformação da sociedade e à produção de 
outra história humana. 

As histórias desses territórios permanecem sistemática e deliberadamente ocul‑ 
tas, invisíveis à sociedade e ao Estado, cujas políticas públicas atendem aos inte‑
resses das elites. Trata‑se, na visão de Boaventura de Souza Santos (2001), de uma 
epistemologia da cegueira que “exclui, ignora, silencia, elimina e condena à não 
existência epistêmica tudo o que não é susceptível de ser incluído nos limites de 
um conhecimento que tem como objectivo conhecer para dominar e prever” 
(apud Nunes 2007: 49). Quando não esquecidos, os moradores das favelas são 
tratados ora com estigma, ora como simples alvos de filantropia mantenedora 
do status quo, e ainda de barganha eleitoral. 

Esse aspecto foi bem explorado por Adriana Facina3 (2009). Em sua análise sobre 
como as favelas vêm sendo representadas na cinematografia brasileira, ela aponta 

2 Para conhecer o texto que analisa o território de Manguinhos como marcado por situações de injustiça ambiental – disponibilizado no 
referido seminário –, acessar: <www.justicaambiental.org.br/_justicaambiental/pagina.php?id=1767>. 
3 Professora de história e coordenadora do Observatório da Indústria Cultural da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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para as consequências desse vazio de respeito pela história e pela vida das pessoas, 
na lógica presente, na formulação e implementação das políticas públicas: 

O que se percebe, sobretudo, é uma super-representação da questão da violência, 
que tem como contrapartida uma desumanização radical daquelas pessoas que 
habitam este espaço de forma real, de forma concreta e não na ficção. O que 
interessa olhar pra favela é esse olhar da violência, da miséria, da ausência. Então, 
nesse sentido uma intervenção como o PAC vem atuar em cima de qual território? 
De um território de faltas, de um território de ausências, num território que não 
tem saúde, onde não tem educação, onde as pessoas não sabem como morar, 
não sabem como viver em um prédio, não sabem se comportar em sociedade; 
então qualquer coisa na verdade é um lucro, qualquer melhoria é uma coisa que 
vai tirar alguém que não tem nada pra uma situação que se tem alguma coisa. 

Nesse sentido, Manguinhos é mais que um espaço singular. Sua história é 
também, de muitas formas, a história das populações que vivem nos territórios 
periféricos da exclusão no Rio de Janeiro e em tantas outras cidades do Brasil, país 
que em pleno século XXI ainda permanece com enormes desigualdades sociais.

O Território de Manguinhos, no Rio de Janeiro

A fragmentação e as desigualdades na cidade do Rio de Janeiro são visíveis 
àqueles que circulam por seus bairros e favelas. Dois grandes fenômenos ocorrem 
na cidade: a dualização centro‑periferia dentro de um mesmo bairro‑região e a 
fragmentação socioespacial ou, mais adequadamente, socioterritorial, decorrentes 
da desindustrialização regressiva da região e da globalização da economia. Existe 
ainda uma fragmentação que é simbólica: 

(...) produzida por um variado e ainda multiforme conjunto de represen‑
tações sociais do espaço metropolitano que cria ruptura entre territórios (...) 
passam crescentemente a ter o papel de estigmatizadores e diabolizadores 
dos pobres, na medida em que se busca enunciá‑los como o lugar e a origem 
da chamada violência urbana (Ribeiro, 1997: 66‑67).

As violências e os discursos oficiais que orientam as políticas públicas promo‑
vem uma nova dualidade: lugares seguros versus lugares violentos, fragmentando 
ainda mais as precárias cidades brasileiras, gerando enclaves “fora do controle 
estatal”: as favelas e periferias e os “lugares seguros”, pela autossegregação das 
elites e classes médias, autorizados e legitimados pelo Estado, em que todos são 
territórios de exceção, privatizados por diferentes grupos de poder e no limite de 
seus poderes (Rolnik, 2008). Enclaves que, para Luciana Corrêa do Lago (2000), 
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no Rio de Janeiro, configuram um processo de guetificação em que, de um lado, 
estão as favelas – os guetos cariocas – e, de outro, os condomínios fechados, 
shoppings – elites. 

O território‑bairro de Manguinhos tem cerca de 35 mil moradores em 15 
comunidades, marcadas por elevada vulnerabilidade socioambiental, violência e 
restrições de circulação, informação e organização de espaços coletivos. Refletindo 
sobre qual a principal questão colocada pelos moradores para discutir saúde, 
ambiente e políticas públicas, Gleide Guimarães e Consuelo Nascimento, duas 
moradoras‑pesquisadoras que participam do LTM, afirmaram: 

(...) são as incertezas. Incertezas que resultam da falta de informações e agem 
sobre a vida das pessoas, provocando desestímulo e um eterno sentimento de 
provisoriedade. Vai mudar, mas não dão certeza. Vai demorar, de repente muda 
de uma hora para a outra. No natal é natural fazer reformas, melhorias, mas 
ninguém faz. Ninguém tem nenhum controle sobre as mudanças nos seus lugares 
de moradia, nas suas vidas. 

Como um território em disputa, Manguinhos vive a eterna busca de sua 
vocação e de suas funções na cidade: ao longo de sua história passou de lixão a 
bairro industrial e área de transição para alocação de removidos. Uma dimensão 
importante da injustiça ambiental em Manguinhos são as remoções de fora para 
dentro e de dentro para fora. As de fora para dentro ocorreram principalmente 
nos anos 1950 e 1960, quando foram assentados em caráter provisório grande 
contingente de populações de favelas da zona sul, nesse território de riscos, 
nessa autêntica zona de sacrifício – área de lixão, o Retiro Saudoso, antiga 
região de mangue, localizada à margem de rios e canais, atravessada por uma 
potente rede de alta tensão, pela adutora da Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos (Cedae) e por grandes vias, tais como a via férrea, avenidas Brasil, dos 
Democráticos, Dom Hélder Câmara (antiga Suburbana) e Leopoldo Bulhões. 
Para completar, em Manguinhos se encontra, ainda, uma refinaria de petróleo – 
a Refinaria de Manguinhos. As remoções de dentro para fora, que existiram e 
continuam presentes em momentos de crise, como enchentes ou incêndios, ou 
por obras estruturais como o atual PAC, consistem em deslocar moradores para 
áreas distantes, longe do emprego, transportes precários etc. sem considerar suas 
demandas (Fernandes & Costa, 2009). 

Aqui, retoma‑se a questão das incertezas, agora na afirmação do sociólogo 
Zigmunt Bauman: 

(...) a ilegibilidade do espaço, as incertezas e o poder estão intrinsecamente 
associadas. A manipulação da incerteza é a essência e o desafio primário na 
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luta pelo poder e influência dentro de toda totalidade estruturada, que 
aplicada à gestão dos territórios implica na sua própria alienação. (Bauman, 
1999: 40)

Ou nas palavras de Gleide Guimarães, uma das moradoras de Manguinhos e 
pesquisadora do LTM: “Só vai dar certo se o cidadão se envolver. O cidadão só vai se 

envolver se tiver certeza que vai participar do fazer acontecer. O território não é e talvez 

não seja nunca ‘apropriado’ por ninguém – nem o Estado, nem os moradores, nem o 

poder marginal investe ou investirá”. 

A Produção Compartilhada de Conhecimentos: estratégias, 
limites e potencialidades

As lógicas de elaboração e implementação de políticas públicas tendo como 
base o planejamento centralizado das cidades, usualmente buscam sustentar 
projetos políticos alheios às vocações da cidade, dos lugares e de seus habitantes. 
Na maioria das vezes tais políticas não se constituem num processo que permita 
a confrontação dos diferentes interesses em jogo e que este não seja construído 
por atalhos. Os atalhos e as pressas, justificadas em nome da urgência, acabam por 
justificar o descuidado, a provisoriedade, a não participação, a alienação.

Os atalhos, frequentemente, levam a outros lugares que não os projetados, 
abreviam as reflexões, são determinados por uma urgência que não nos 
faz conhecer e apreciar o território que atravessamos. O atalho, o pai do 
desastre planejado, com a desculpa de se fazer primeiro, determina um 
distanciamento, uma negação à participação, um esgarçamento do tecido 
que deveria trazer junto os habitantes na determinação das suas próprias 
vidas, do estar juntos não por constrangimento, mas por consciência. (apud 
Pivetta, 2002: 266)

Ao contrário, diante da complexidade dos problemas socioambientais, deveria 
se pensar num território como Manguinhos como um laboratório de todos – 
moradores, governantes, pesquisadores –, resgatando o espaço da ciência como 
espaço público que dialogue e incorpore solidariamente as necessidades das 
pessoas e da sociedade na forma de analisar e intervir na realidade. Pleiteia‑se 
uma formulação de políticas públicas que não seja só informada pela ciência, 
mas também pelos saberes e valores dos habitantes do lugar, pelos valores éticos 
da sustentabilidade, de formas de desenvolvimento que recusem injustiças into‑
leráveis, e em conjunto tais critérios e práticas permitam estabelecer uma ética 
das prioridades. 
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Os problemas socioambientais e de saúde no território exigem não apenas 

o saber o que, dentro dos paradigmas técnicos científicos, mas incluem o saber 

como, juntamente com amplas e complexas questões de ambiente, societárias 

e éticas. Por isso se faz necessário, para a garantia da qualidade de políticas 

públicas, programas e projetos, ampliar a contribuição tanto de outros cientistas 

e especialistas como de representantes de interesses sociais como defendem 

Silvio Funtowicz e Jerome Ravetz (1992). Essa é a justificativa fundamental para 

a criação de comunidades ampliadas de produção de conhecimentos e práticas.

Quando os problemas não têm soluções claras, são complexos ou ambíguos 

em si, as técnicas quantitativas – aparentemente objetivas – dão abertura à crítica 

metodológica, e essa é uma das razões que envolvem o porquê de os debates não 

poderem ficar restritos aos especialistas acadêmicos ou funcionários públicos.  

O conhecimento das condições locais não somente deveria dar formato ao 

problema, mas também determinar os dados sólidos e relevantes, contextualizando‑os 

e dando sentido a eles (Funtowicz & Ravetz, 1992).

Ao enfrentar a complexidade dos problemas socioambientais de um território 

como Manguinhos, é necessário radicalizar as avaliações críticas sobre os discursos 

e programas não só de promoção de saúde, mas da prática científica e das políticas 

públicas em geral, que acabam por reproduzir conhecimentos e práticas de forma 

descontextualizada e burocrática, sem efetivamente trabalhar junto com as 

populações. Partindo do campo da saúde coletiva, as preocupações e intenções 

aqui demonstradas apontam para a superação de uma forma especializada e 

fragmentada de se fazer ciência, a qual coloca cientistas aparentemente objetivos 

e neutros – eventualmente até os das ciências sociais e humanas – de uma 

forma afastada ou mesmo acima das populações e das pessoas objetos de suas 

investigações. O desafio, portanto, é o de construir uma prática de produção de 

conhecimentos sensível e cidadã, solidária e compartilhada, antenada com o 

mundo das necessidades e possibilidades partindo‑se de cenários por vezes tão 

cruéis, mas acima de tudo humanos. 

Tal postura encontra seus fundamentos na pedagogia da ação dialógica 

e humanizadora de Paulo Freire e seu princípio da solidariedade, bem como 

nas abordagens sociológicas contemporâneas baseadas na análise contextual. 

Uma PS emancipatória, assim, tem como tarefa central a criação de processos 

relacionais, dialógicos e políticos que possibilitem a emergência de novas 

práticas humanizantes e democráticas. Tais práticas devem influenciar e 

redirecionar políticas públicas que simultaneamente reduzam vulnerabilidades 
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socioambientais e ampliem os direitos humanos e a cidadania das populações 
excluídas (Porto & Pivetta, 2009).

A noção de construção compartilhada de conhecimento é tomada aqui de 

Regina Marteleto e Víctor Valla como sendo 

um conceito e, ao mesmo tempo, um caminho metodológico nascido da 
busca por um novo paradigma teórico‑epistemológico para se compreender e 
se efetivar a relação entre acadêmicos, intelectuais, técnicos e representantes 
do poder público com a população (...) não resultará em amálgama, mas 
em composições contraditórias e provisórias entre o conhecimento teórico, 
histórico, técnico e o conhecimento popular (...) Produzindo um terceiro 
conhecimento, ‘um conhecimento que não é sinônimo de ciência, mas 
sim fruto de diversos modos de produção do saber’. (Marteleto & Valla, 
2003: 14‑16)

Configura‑se, portanto, segundo Santos (2006), como um trabalho de tradu‑
ção que permite criar inteligibilidade entre diferentes linguagens e situações, 
possibilitando aos diferentes grupos sociais interferir e transformar solidariamente 
uma realidade desfavorável.

Produzir de forma compartilhada conhecimento e informação sobre Man‑
guinhos, nas práticas do LTM, significa tomar esse território como objeto de 
aprendizagem, não apenas dos pesquisadores, mas também dos moradores que 
nele vivem. É fazer do território o laboratório de todos, para a transformação pela 
ação coletiva. Assumindo o “bairro como novo lugar de luta pela identidade dos 
grupos populares”, como destaca Martín‑Barbero (2004: 113), na complexidade 
de seus processos, com suas tantas vozes, se pode contribuir para a promoção 
de mecanismos e mediações que proporcionem uma comunicação participativa. 
Uma comunicação referenciada em Paulo Freire, “ligada mais à liberação da fala, 
da atividade e da criatividade popular que à potência ou o tipo de mídia utilizada”, 
desfazendo da ilusão que o alternativo é o meio em si (Martín‑Barbero, 2004: 119).

De outra forma sublinha ainda Facina (2009) sobre a tarefa da pesquisa social 
em possibilitar a veiculação de outras vozes, daquelas que são caladas pelos 
veículos de comunicação de massa e de reprodução dos estigmas e discriminações 
que a sociedade produz em relação às populações de favelas e periferias: 

Porque também tem isso: fala que é autorizada e fala que não é autorizada. 
Um filme como Tropa de Elite pode mostrar as coisas que são colocadas, 
agora um funk que fala da realidade que é vista nas favelas é chamado de 
proibidão. Então a gente tem que começar a pensar nessas divisões, nesses 
olhares e se colocar contra isso das formas possíveis, não só criticando, mas 
também produzindo visões alternativas. 
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Um componente metodológico na forma de se operacionalizar a construção 
compartilhada de conhecimento e informação se deu por meio da formação 
do que se denomina uma Comunidade Ampliada de Pesquisa‑Ação (CAP), ins‑
pirados em Funtowicz e Ravetz (1992, 1994). A CAP é formada por servidores 
da Fiocruz, das várias áreas do conhecimento que integram o campo da saúde 
coletiva e por moradores de Manguinhos, que juntos desenvolvem trabalhos de 
pesquisa‑ação no LTM. 

Tradução e Linguagens para a Produção-Circulação-Apropriação 
de Conhecimento e Informação

O trabalho realizado no LTM parte da perspectiva do compartilhamento de 
saberes e práticas na construção de outra realidade para Manguinhos, na cola‑
boração para a constituição de cidadãos autônomos e emancipados, na mediação 
entre os conhecimentos científicos e o saber popular, como

a possibilidade de a população lançar seus mundos no nosso mundo. 
Lançar mundos cotidianos, coloridos, imprevisíveis, sonoros, polifônicos, 
no mundo monocórdio, preto e branco, previsível, repetitivo, restritivo 
das organizações que fazem e implantam políticas públicas em saúde... 
(Brandão, Araújo & Cardoso, 2002: 1)

O propósito central é constituir ciclos comunicativos, que contribuam para 
a construção de sentidos sociais considerando questões e problemas concretos 
que se expressam sobre um dado território, lugar, acontecimento e na vida das 
pessoas, entendendo a mediação como “a propriedade exercida pelo elemento 
que possibilita a conversão da realidade em outra” (Araújo, 2002: 259). 

O projeto ético que nos inspira é a construção de uma nova forma de produzir 
sentidos, conhecimentos e argumentações na sociedade, de modo a combater a 
exclusão, promover a saúde e a democracia. Exclusão, aqui, é entendida como 
impossibilidade de fazer circular seus próprios sentidos. A mobilização tem 
o propósito de criar processos em que os vários sentidos circulantes possam 
conviver e se confrontar de maneira mais equivalente, propiciando dinâmicas 
de transformação que atendam às necessidades e potencialidades de satisfação 
das pessoas, comunidades e da sociedade como um todo (Brandão, Araújo & 
Cardoso 2002). 

O ciclo de comunicação compreende a produção‑circulação‑apropriação do 
conhecimento e da informação (Araújo, 2006). A produção, tradicionalmente, 
se inscreve no domínio das disciplinas e técnicas para a geração de dados, 
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conhecimento e informação no âmbito das instituições, as quais usualmente 

não dispõem de instrumentos e métodos para ouvir outras vozes que não as de 

seus profissionais especialistas. Aqui, o desafio é ampliar seu escopo no sentido 

de uma produção compartilhada.

A circulação se dá no domínio das mídias e tecnologias de comunicação e 

informação. É ela que “confere existência aos produtos simbólicos, que os tiram 

do âmbito privado e os tornam de fato públicos” (Araújo & Cardoso, 2007: 75).  

O desafio consiste em disputar com as mídias e formas de comunicação existentes 

os espaços e conteúdos de circulação, incorporando a criatividade e a cultura 

local como estratégia também de produção de conhecimento e informação.

A apropriação, por fim, fecha o ciclo da comunicação. Ela é o “lugar que define 

se a comunicação se realiza ou não e que sentidos finalmente dela resultarão” 

(Araújo & Cardoso, 2007: 75). É o espaço do domínio do direito e da cidadania, 

do âmbito da educação, da formação da consciência e dos princípios pedagógicos 

que norteiam os fluxos, formas e canais de comunicação que são estabelecidos. 

O desafio aqui consiste na transformação de objetos em sujeitos, na busca ativa 

de conhecimentos que promova a cidadania, na realização de direitos, no fim 

mesmo da democracia, e por extensão, na disputa por modelos de sociedade, 

culminando numa dialética de confrontação e compromissos táticos possíveis.

Um desafio central de todo esse processo é o de natureza metodológica, mas 

também epistemológica e ética: a construção compartilhada de conhecimentos 

por uma comunidade ampliada de pesquisa‑ação se faz, nas palavras de Marize 

Cunha4 num caminho de pedras, em que a autonomia do pesquisador passa pela 

autonomia do morador‑pesquisador e vice‑versa. Metodologia, estratégia e tática 

se mesclam e se confundem o tempo todo, já que inclusive os ritmos e tempos 

não são os mesmos entre pesquisadores e moradores e suas realidades.

A matéria‑prima para esse caminhar nas pedras, seguindo a tendência atual de 

uma ciência crítica que reconhece a complexidade e os avanços do pensamento 

sistêmico, tem por base o debruçar sobre situações e problemas. Essas situações‑

problema buscam ser compreendidas dentro das dinâmicas dos territórios 

vivenciadas pelas populações, em diálogo (e confronto) com informações, análises 

e conhecimentos científicos levantados por instituições no processo de pesquisa. 

Ao fornecer focos e condições objetivas, tais situações ou problemas permitem o 

aflorar de perspectivas, de relações e compromissos entre as pessoas (pesquisadores 

4 Pesquisadora do Departamento de Endemias da Escola Nacional de Saúde Pública e da equipe do LTM.
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engajados e pesquisadores‑moradores) e os vários sujeitos do território na produção 
de agendas de trabalho, revistas periodicamente de acordo com a evolução do 
grupo e das dinâmicas dos territórios.

Dentre os vários focos já trabalhados pode‑se citar os temas da história oral 
das comunidades de Manguinhos e problemas como a violência, a ocorrência de 
enchentes, a presença da refinaria de petróleo e, mais recentemente, a principal 
política pública já implementada na área – o chamado PAC Manguinhos.

Utilizando recursos pouco convencionais da análise social em diálogo com a 
comunicação audiovisual, a fotografia, a arte‑educação e as tecnologias de infor‑
mação e comunicação na apropriação dos conteúdos da pesquisa, o processo tem 
demonstrado que se está na direção do que foi proposto – um caminho virtuoso 
no diálogo entre a ciência e a cidadania (Cadernos LTM, 2009).

Algumas Experiências no Uso de Linguagens Audiovisuais e 
Lúdicas para o (Re)Conhecimento do Território

O LTM vem, ao longo dos últimos anos, desenvolvendo uma série de expe‑
riências na construção compartilhada de conhecimentos e de ciclos de comu‑ 
nicação em torno de problemas concretos do território. A questão da linguagem 
se destaca como possibilidade de pensar a produção de conhecimento e a 
comunicação de outra forma, mais sensível, ampla e participativa. Portanto,  
a busca da inserção da arte e da linguagem lúdica no trabalho realizado é 
entendida como uma forma de mediar e traduzir as possíveis relações entre o 
conhecimento que é sistematizado pela comunidade científica e os conhecimentos 
que são vivenciados nas comunidades do entorno da Fiocruz. Muitos desafios se 
apresentam quando a arte é inserida num processo de troca de conhecimentos, 
na qual se busca a mediação entre o que se quer aprender sobre uma determinada 
realidade ao reapresentar para os que nela vivem questões já colocadas em suas 
vidas. Para o LTM, a arte não é, como na visão da popularização da ciência, uma 
simples ferramenta para divulgar e fazer entender verdades científicas, mas sim 
uma importante instância na qual, considerando as diversas percepções dos 
moradores de Manguinhos sobre o território onde vivem, estes se reconheçam 
como sujeitos de sua história e não como objeto a ser estudado.

Dentre as pesquisas e produtos recentes que buscam incorporar novas 
linguagens e processos de produção compartilhada de conhecimentos, destaca‑se: 
o site <www.conhecendomanguinhos.fiocruz.br>; livro, documentário e cordel 
sobre a história das comunidades; jogos eletrônicos e presenciais tipo role playing 
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game (RPG) – sobre temas de saúde e ambiente no território; documentários e 
relato fotográfico do PAC Manguinhos. Esse conjunto de materiais constitui o que 
denominamos caixa de ferramentas, kit ou mala do LTM e está disponível para o 
uso de todos os interessados. A seguir, são apresentados alguns desses materiais.

O desenvolvimento do site <www.conhecendomanguinhos.fiocruz.br> 

O site <www.conhecendomanguinhos.fiocruz.br> reúne conhecimentos e 
informações produzidas pelo projeto em torno dos temas: História de Pessoas 
e Lugares, Território e Cidadania e Saúde, Ambiente & Desenvolvimento. É a 
principal ferramenta disponibilizada ao público em geral, para concretizar os 
objetivos do LTM de 

construir uma promoção da saúde que integre ciência e cidadania, invista 
na formação de sujeitos coletivos e redes sociais, resgate a memória coletiva 
das comunidades, sistematize conhecimentos sobre o lugar e acompanhe, 
de forma crítica e propositiva, políticas públicas relevantes para a população 
de Manguinhos, construindo assim um modelo solidário de conhecer e 
interagir nos territórios em que vivemos. (trecho retirado do site do LTM)

Seu processo de construção envolveu todos os pesquisadores do LTM na 
sistematização dos conteúdos, durante o ano de 2007 até meados de 2008, e 
contou com a realização de três oficinas de validação com: a equipe do LTM; pes‑
quisadores da Fiocruz e de outras instituições de Manguinhos; e com ex‑alunos 
do Programa de Vocação Científica da Escola Politécnica Joaquim Venâncio 
(Provoc/Fiocruz) e seus familiares.

O site é uma ferramenta didático‑pedagógica que deve ir além de um repo‑
sitório multimídia de informações, sendo também um espaço de interação, 
estímulo à reflexão e construção compartilhada de conhecimento. A abordagem 
pedagógica do site inclui a dimensão da interatividade em dois momentos: a 
interatividade no processo e a interatividade no produto. A interatividade no 
processo ocorre na participação efetiva de moradores, alunos, pesquisadores, 
dentre outros atores sociais, no processo de construção e estruturação do site, de 
forma que ele represente um conhecimento sistematizado, mas que não esteja 
desvinculado da vida cotidiana dos futuros usuários prioritários do site. 

Já a interatividade no produto se concretiza na implementação de ferramentas 
que permitam a interação entre os usuários‑navegantes e a inclusão de conteúdo 
por parte desses mesmos usuários, porém com uma estruturação predeterminada 
no desenvolvimento do site. A abordagem pedagógica também busca despertar 
as pessoas que usam o site, em especial os jovens, para questões do contexto 
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social onde eles se inserem, e, em paralelo, fugir da fetichização tecnológica, 
estimulando a compreensão de que a tecnologia utilizada é um meio que não 
deve ser valorizado por si só, e sim uma ferramenta para se alcançar objetivos 
socialmente relevantes. 

O processo de construção do site contou com a participação de jovens bolsistas 
do Programa de Vocação Científica para o Desenvolvimento Local Integrado e 
Sustentável (Provoc/Dlis), da Fiocruz, alunos do ensino médio que estudam em 
escolas públicas da região, desde sua fase inicial de concepção, contextualizando 
suas necessidades e demandas por intermédio de uma produção compartilhada de 
conhecimento voltada à transformação de sua realidade e do próprio território.  
A intenção é que as tecnologias da informação e comunicação (TIC) amplifiquem 
a voz dos moradores por meio da interatividade tendo como base o site, e façam a 
interface com os demais membros da sociedade para o acúmulo de capital social 
dessa comunidade. Um aspecto relevante do uso da internet é o seu crescente 
uso por classes populares e movimentos sociais em processos de democratização 
da informação e divulgação de lutas locais (Maia, 2007). 

Um dos principais desafios colocados desde seu lançamento, em setembro 
de 2008, é implementar estratégias de circulação e apropriação do conteúdo 
disponibilizado no site e, ao mesmo tempo, continuar a produção de novos 
conteúdos considerando os novos e diversos subprojetos. Desafio este que se 
constitui no próprio processo de avaliação/validação continuado do site como 
ferramenta mediadora da comunicação.

Histórias de pessoas e lugares de Manguinhos 

As histórias de Manguinhos estão sistematizadas no documentário Man-

guinhos: histórias de pessoas e lugares, no cordel Manguinhos em Prosa e Verso e 

no livro Histórias de Pessoas e Lugares: memórias das comunidades de Manguinhos, 

publicado em 2009 pela Editora Fiocruz. 

A reconstituição das histórias do lugar tem importância central para a promo‑

ção da saúde emancipatória que se pretende construir, tendo a compreensão da 

história como um sistema de críticas, conceito que Tania Maria Fernandes e Renato 

da Gama‑Rosa apresentam em seu livro (Fernandes & Costa, 2009).

É fundamental, como ensina Marilena Chaui, conhecer a história e não 

confundi‑la com destino, mas perceber a historicidade da construção de um 

processo de desenvolvimento humano, do território e da sociedade. Entender 

que não existe um ponto predeterminado, fixo, idêntico e perfeito que se 
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deva alcançar, mas que a vida é um processo historicamente construído – é 
transformação e criação. A história, como passado vivido, é o espelho retrovisor 
que situa o cidadão no presente para que pense um futuro emancipador e não 
como negação do presente (Chaui, 2006). Resgatar as histórias dos moradores da 
região, fazendo um paralelo com as histórias de construção do bairro, tem sido 
de fundamental importância para a comunidade ampliada de pesquisa do LTM, e 
em especial para os moradores de Manguinhos. Estes estão tendo a oportunidade 
de entender os diversos fatores que resultaram numa região rica em problemas 
socioambientais, bem como o que levou a população local a escolher tal lugar 
para morar e nele permanecer. 

As histórias de pessoas e de lugares das comunidades de Manguinhos com‑
põem o tema do livro de autoria dos pesquisadores Tania Maria Fernandes e 
Renato da Gama‑Rosa. A publicação visita cem anos de ocupação urbana com base 
em abordagens da história, da memória e do urbanismo. Analisa ainda o processo 
de ocupação dessa área, em especial das moradias populares, que se iniciou nos 
primeiros anos do século XX, tendo ocorrido mediante iniciativas individuais 
e de grupos, ou de políticas públicas pontuais e desarticuladas com a cidade 
como um todo. Para tal estudo assumiu‑se, como questão central, problemáticas 
urbanísticas, ambientais e sociais historicamente vinculadas a áreas de grande 
exclusão social e violência urbana, como é o caso de Manguinhos. O trabalho 
ressalta, principalmente, as particularidades relacionadas aos processos de 
instalação, algumas provisórias, outras definitivas, próprias dessas comunidades, 
tanto oriundas de políticas habitacionais como de invasões. A abordagem não 
se limita à constatação da pobreza e da exclusão social, e sim em perceber a 
ação governamental, o processo de ocupação e algumas das possíveis formas de 
identificação dos moradores com seu espaço e sua história. 

Os resultados dessa pesquisa estão sendo divulgados para a comunidade por 
meio de parcerias com instituições públicas como as escolas públicas do entorno, 
associações de moradores e ONG locais. Outras linguagens, além da acadêmica 
divulgada pelo livro, também foram desenvolvidas com a finalidade de ampliar o 
ciclo de comunicação sobre o tema da história, como o documentário Manguinhos, 
Histórias de Pessoas e Lugares, dirigido por Fabiana Melo Sousa; e a publicação de 
um cordel denominado Um Cordel para Manguinhos, escrito por Gleide Guimarães 
(ambas, pesquisadoras do LTM e moradoras de Manguinhos).

A publicação do cordel carrega o nome da equipe criadora e valoriza a 
realização do projeto LTM, de seus apoiadores e divulga parte da pesquisa realizada 
sobre a história de Manguinhos. No LTM, considera‑se fundamental o incentivo 
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da participação coletiva em todos os trabalhos realizados. No entanto, também 
há entendimento sobre a importância do reconhecimento dos esforços indivi‑
duais que carregam em si suas habilidades específicas e suas histórias pessoais, 
para que os trabalhos realizados não sejam frutos de uma massa sem nome e 
sem identidade, mas de um coletivo plural no qual se busca a todo momento a 
troca de experiências e de saberes. 

Lendo o cordel, o morador de Manguinhos tem a possibilidade de identificar 
alguns momentos das histórias das comunidades e neles reconhecer instantes de 
suas vidas pessoais, ou ainda tomar conhecimento de outras histórias relacionadas 
à cidade do Rio de Janeiro.

Pesquisando sobre as histórias de Manguinhos, pode‑se perceber que existem 
dificuldades em encontrar registros históricos da região, em que quase tudo o 
que se noticia são os aspectos negativos das comunidades, como a violência. Na 
pesquisa desenvolvida pelo projeto, observou‑se que existem muitos problemas 
nas comunidades, porém que há também manifestações culturais importantes 
que determinaram momentos históricos na região, como a fundação da Escola 
de Samba Unidos de Manguinhos, em 23 de abril de 1964, as festas juninas 
locais e os grupos de dança De Quina prá Cuia de Salão e Vai e Vem. Em 2005, 
por exemplo, realizou‑se o ato Caminho da Paz, com Garantias de Direitos, um 
evento promovido pelo movimento social de Manguinhos em que a rua Leopoldo 
Bulhões foi fechada para um dia de atividades culturais.

Não é objetivo do LTM a construção de um olhar romântico sobre a história 
de Manguinhos, um lugar onde há situação de miséria e abandono. Mas, e isso 
sempre se reaprende no trabalho com as populações e os habitantes do lugar, ao 
lado da miséria humana convive a beleza e a dignidade das pessoas que resistem 
e fazem florescer a vida nas condições mais difíceis. Conhecer as histórias do 
bairro onde se mora pode ser o início de um processo de valorização de seu lugar 
para a formação de sua identidade, resgatando os sentidos da própria vida na 
localidade onde se vive. Isso só é possível levando‑se em conta não apenas os 
atuais problemas, quando estes incomodam aos que usam a região como passagem 
em rodovias públicas ou como objeto de estudo, mas também as histórias de 
pessoas que nasceram e morreram na região e ajudaram assim a construir parte 
da história do Rio de Janeiro.

Dessa forma, o estereótipo da favela como um berço da marginalidade e das 
mazelas da cidade é contestado por seus moradores a partir do momento que 
conhecem tanto as origens de seu bairro como a de seus problemas. Essa é a 
concretização de um dos objetivos buscados, o de compartilhar com Manguinhos 
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as pesquisas desenvolvidas, acreditando na capacidade de transformação de uma 
população conhecedora de sua história, para que ela mesma possa escrever seu 
futuro.

Futuro este que fica em aberto ao final do cordel produzido, quando o PAC 
Manguinhos traz, com suas propostas de grandes obras, mais um momento de 
esperança para a população da região: “... muito há para acontecer/ tem o PAC 
com as promessas de mudanças/ tem esperança no ar /daremos então mais um 
tempo/ e voltaremos a contar...”.

Para a continuidade das trocas de experiências, distribuiu‑se o cordel nas 
escolas públicas locais pelo projeto Tecendo Redes, do Museu da Vida da Fiocruz, 
além de ter sido entregue a algumas comunidades de Manguinhos pela equipe 
do Canteiro Social do PAC, da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Projetos audiovisuais para o acompanhamento do PAC: documentário e 
fotografia como linguagens do cotidiano 

O acompanhamento do PAC é um dos temas que o Laboratório Territorial 
de Manguinhos prioriza desde meados de 2007, cuja importância se expressa 
em três dimensões: 

• a potencialidade das suas promessas para a transformação do território e 
melhoria na qualidade de vida dos moradores de Manguinhos; 

• a crescente organização dos movimentos sociais locais e sua mobilização 
para ampliar a participação e influência nos destinos das ações previstas no 
programa; 

• a possibilidade de acompanhamento de uma política pública desde o lan-
çamento até a produção de resultados e impactos sobre o território. 

Nesse sentido, estão sendo desenvolvidas atividades que têm como objetivo 
primordial a realização do mapeamento e análise dos efeitos das obras do PAC 
sobre as condições do território.5 

Por meio de ambos os produtos, os documentários e o relato fotográfico, se 
faz o registro das obras e dos processos de interlocução entre os atores do Pro‑
grama procurando a identificação, análise e avaliação de elementos presentes no 
cotidiano do lugar que possam se constituir em indicadores de transformação da 
qualidade de vida. Foram pensados como instrumentos para que as populações, 

5 Projeto Território, Políticas Públicas e Promoção da Saúde. Análise dos Efeitos Potenciais do PAC para a Redução de Riscos Ambientais 
e Vulnerabilidades em Manguinhos, Rio de Janeiro, que contou com o apoio da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental (CGVAM), da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, por intermédio de convênio com a Fiocruz. 
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em particular aquelas em vulnerabilidade social, possam expressar suas neces‑
sidades e serem protagonistas de suas próprias histórias. O exercício do direito à 
informação, ao acesso equitativo e justo aos benefícios do Programa e à proteção 
aos mais vulneráveis, com abertura de espaços de participação e diálogo entre 
poder público e comunidades, seriam bons indicadores de sustentabilidade dos 
investimentos e de resultados mais efetivos em relação à promoção da saúde e 
às melhorias nas condições ambientais e de vida em Manguinhos. O processo 
de leitura das imagens, os fatos relatados pelos pesquisadores moradores, as 
informações coletadas nos documentos oficiais, depoimentos de moradores e 
as discussões presentes no Fórum Social de Manguinhos compuseram a leitura 
do processo e dos resultados do PAC sobre as vulnerabilidades socioambientais 
de Manguinhos. 

A conclusão, de caráter processual, contrapõe os avanços com as mazelas 
que se reproduzem na implementação de políticas públicas, como o desrespeito 
para com alguns moradores obrigados, num curto espaço de tempo a saírem 
de suas casas para a execução das obras, sendo compelidos a morar em meio 
insalubre junto de entulhos das casas vizinhas já demolidas e a presença de ratos 
e escorpiões. Trazer à tona as vozes ocultas desses moradores, vítimas de injustiças 
ambientais, é um dos objetivos do trabalho que se vem realizando.

O desenvolvimento de jogos interativos e de RPG   

Os jogos interativos e os role-playing games, também conhecidos como RPG, 
consistem na elaboração de jogos criados e produzidos por jovens sobre temas 
relevantes da realidade de Manguinhos. Trata‑se de incorporar uma tecnologia 
computacional e de informação de caráter lúdico que possa atrair jovens e pessoas 
em contato com computadores para fins de aprendizado e reflexão em torno de 
problemas e interesses relacionados ao território. Envolveu inicialmente uma 
parceria com a organização Moleque de Ideias, especializada no trabalho de 
informática para crianças e jovens. 

Em seu primeiro estágio, selecionou‑se um programa para criação de jogos 
simples em duas dimensões: o Stagecast,6 pela sua capacidade de, num período 
curto de formação, propiciar o desenvolvimento de jogos nos quais os jovens 
poderiam exercitar sua criatividade e habilidades de pensamento à medida que 
aprendiam conceitos avançados de programação. Durante 2008 e 2009 realizaram‑
se vários encontros quinzenais com duração aproximada de três horas, com a 

6 Stagecast Creator – trata-se de um aplicativo de fácil aprendizagem utilizado para iniciar crianças e jovens na arte de programar jogos 
eletrônicos interativos.
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finalidade de que os jovens e pesquisadores dominassem a ferramenta e passassem 
a criar livremente vários jogos. A escolha dos temas foi diversa, incluindo jogos 
tradicionais (jogo da memória e jogo da velha), jogos de perseguição (peixes e 
tubarões, carteiros e cachorros) até outros assuntos de interesse como dengue, 
gestão de recursos naturais e, claro, futebol. Essa oportunidade de criar jogos livres 
também permitiu que os participantes conhecessem melhor as diferentes facetas 
dos jogos, como ferramentas gráficas, uso de som, simulação e movimentação.

É importante ressaltar que, ao desenvolver jogos, vários objetivos iniciais 
foram perseguidos: um aprendizado dos jovens do projeto com relação à tecno‑
logia computacional de desenvolvimento de jogos (que implica certa capacidade 
de programação criativa); o desenvolvimento do trabalho coletivo em equipe, 
já que os jogos foram previstos para serem desenvolvidos por equipes; e o apro‑ 
fundamento dos temas específicos de interesse para a saúde pública e a 
população de Manguinhos, incorporando discussões mais abrangentes sobre os 
determinantes sociais e as políticas públicas que se encontram por detrás dos 
problemas analisados.

Foram produzidos sete jogos nessa fase inicial de aprendizado. Tais jogos tive‑
ram uma finalidade mais didática voltada ao domínio do software, bem como da 
integração da equipe na proposta do LTM. O exemplo mais relevante nessa fase 
foi o jogo da memória, desenvolvido para incluir fotos de Manguinhos, servindo 
como fonte de inspiração lúdica para que o jogador conheça (e reconheça) áreas 
do bairro, com suas histórias e características. 

Um significativo problema ocorrido ao final dessa primeira fase foi a desis‑
tência de participação do projeto por parte de jovens do Provoc/Dlis e da ONG 
local denominada Casa Viva. Tal abandono decorreu em razão de diversos 
motivos, tais como vestibular, gravidez e participação em curso técnico de tempo 
integral. Isso reflete o fato de se trabalhar com jovens adolescentes em fase ainda 
muito dinâmica de suas vidas.

 Na segunda fase do trabalho, avaliou‑se como perspectiva de continuidade 
a realização de jogos em torno de dois temas relevantes: tuberculose e dengue. 
O projeto que mais avançou foi o de tuberculose, demandado pelo Centro de 
Saúde Escola Germano Sinval Faria, vinculado à Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca (CSEGSF/Ensp). 

Diante da desmotivação dos jovens moradores que permaneceram no pro‑
jeto com os limites de programação do Stagecast, assim como a crítica de uma 

das jovens moradoras associadas ao uso exclusivo de plataformas livres, houve 
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um redirecionamento da proposta, que abandonou a realização de um jogo 
eletrônico de computador para direcionar seu foco para jogos presenciais tipo 
RPG, aproveitando a larga experiência de um dos moradores participantes 
do grupo com essa modalidade de jogo. Assim, ao longo de 2010 e início de 
2011 os jogos foram desenvolvidos na forma de RPG, tomando como material 
os relatos e atas das diversas reuniões que envolveram a constituição de uma 
comunidade ampliada de produção compartilhada de conhecimentos sobre o 
tema tuberculose. A constituição do grupo contou com membros do Centro 
de Saúde Escola, profissionais do Programa Saúde da Família (PSF) local, dois 
moradores usuários do SUS que já contraíram tuberculose anteriormente, a equipe 
dos jogos do LTM, além dos pesquisadores José Wellington e Marize Cunha, que 
atuam com educação popular e saúde. 

O desafio principal para a elaboração posterior do jogo RPG denominado  
A Tosse Misteriosa foi traduzir a rica discussão sobre o problema da tuberculose 
em geral e no território de Manguinhos, presente no relatório final das oficinas 
realizadas com a referida comunidade ampliada de produção compartilhada, 
em uma linguagem e roteiro que estimulassem a curiosidade de jovens sobre 
o assunto. Normalmente os discursos e linguagens sobre problemas de saúde 
específicos como a tuberculose tendem a assumir uma forma técnica que pode 
afastar as pessoas leigas e, nesse caso, os jovens, por intermédio de uma linguagem 
muito distante daquela que habitualmente utilizamos. O jogo foi finalizado 
e faz parte da caixa de ferramentas Maleta de Trabalho do LTM: reconhecendo 
Manguinhos, juntamente com os outros materiais político‑pedagógicos sobre o 
território (Zancan et al., s.d.).

Mangue Manguinhos Manguezal 

A produção do slideshow Mangue Manguinhos Manguezal deu continuidade às 
discussões sobre a área temática saúde, ambiente e desenvolvimento, no tema 
específico Cenários Ambientais: Ontem, Hoje. E Amanhã?, que foi um dos assun‑
tos geradores do site do LTM na Internet. Por meio dele, pretendeu‑se repensar 
a ecologia urbana de forma articulada com questões sociais e ecológicas mais 
amplas, relacionando tópicos como saúde de ecossistemas, saneamento básico, 
cidadania e justiça – entendendo o Manguezal em seu contexto histórico –, 
para pensarmos o presente e o futuro de Manguinhos, já que esse é um bairro cons‑ 
truído basicamente sobre um manguezal aterrado em meados do século XX.

Ao fazer uma visita à Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim em 
julho de 2008, várias descobertas e insights foram gerados pela comunidade 
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ampliada de pesquisa‑ação. A ida à APA simbolicamente representou uma viagem 
pelo túnel do tempo, já que uma paisagem que se apresentava como o que 
Manguinhos foi, em termos naturais, cerca de dois, três ou mais séculos atrás. 
Outra descoberta foi se deparar com a beleza natural do mangue relativamente 
protegido a apenas alguns quilômetros do Rio de Janeiro, perceber que a baía  
de Guanabara, tão degradada, ainda apresenta paisagens e ecossistemas repletos de 
vida e beleza. Além disso, pôde‑se aprender mais sobre o papel do manguezal 
no ciclo da vida aquática e animal, incluindo belos pássaros que vivem e se 
reproduzem na região. Também se encontrou a presença de comunidades de 
pescadores artesanais que ainda vivem, com dificuldades decorrentes da poluição 
da baía de Guanabara, dos frutos da pesca de caranguejos e peixes. Ao confrontar 
toda essa vivência com a paisagem de Manguinhos, puderam‑se perceber os 
contrastes e perplexidades, mas também as esperanças e possibilidades de 
vislumbrar Manguinhos em seu presente e futuro com outros olhos.

Após a visita, decidiu‑se usar múltiplas linguagens na construção de um 
slideshow que permitisse captar a vastidão de sentimentos e ideias experimentadas. 
Para isso, o projeto visou captar tais experiências por meio de atividades coletivas 
de reflexão e arte‑criação integrando diferentes linguagens discursivas, visuais 
e sonoras. A metodologia adotada para a construção do slideshow envolveu as 
seguintes atividades: visita à APA de Guapimirim em fins de julho de 2008; 
produção individual de textos sobre as impressões da visita; ampliação do 
acervo fotográfico de Manguinhos e região adjacente, em especial a zona  
de (ex) manguezal existente às margens dos rios Faria Timbó e Jacaré, do canal do 
Cunha, do complexo da Maré, das ilhas do Fundão e do Governador; pré‑seleção 
das fotos de Manguinhos e região, bem como da APA de Guapimirim (foram 
pré‑selecionadas oitenta fotos para a oficina, dentre cerca de oitocentas tiradas 
durante a visita); levantamento de material bibliográfico sobre mangues e seu 
significado ecossistêmico; preparação e realização de oficina de sensibilização e 
produção coletiva de material (troca de experiências, palavras‑chaves, textos  
e ideias para o roteiro) voltada ao slideshow; e, por fim, a formação de equipe de 
criação e produção final do slideshow. 

A oficina de sensibilização e produção coletiva de material se inspirou em 
elementos da arte‑educação e da escrita criativa para organizar as atividades.  
A primeira atividade da oficina foi uma proposta de relaxamento corporal 
por meio de técnicas de respiração e integração corpo‑mente. Em seguida 
apresentaram‑se grupos de fotos divididas em duas etapas: (a) fotos da APA de 
Guapimirim, retratando as belezas naturais do lugar; (b) fotos de Manguinhos e 
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região, revelando contrastes com as primeiras. Na primeira parte solicitou‑se aos 

participantes que escrevessem palavras‑chave relacionadas às fotos apresentadas, 

seguida da construção de frases. Posteriormente, três grupos foram formados, 

os quais fizeram a seleção ou recriação de frases e textos considerando as frases 

produzidas individualmente. 

Na segunda parte, após a visualização em silêncio das fotos, formaram‑se 

outros três grupos (diferentes da primeira etapa). Foram entregues mandalas aos 

participantes e se pediu para, uma vez mais, escreverem palavras‑chave em cada 

folha. Depois, solicitou‑se que a escrita das frases fosse feita coletivamente nos 

grupos. Ao fim de ambas as etapas cada grupo compartilhou com os demais os 

textos produzidos e selecionados, incluindo formas criativas de apresentação, 

como um jogral feito na primeira parte. Ao fim da oficina selecionou‑se um 

grupo de voluntários para produzir a versão final do slideshow, tendo por base 

as frases e reflexões produzidas na oficina. Também foram recolhidas todas as 

folhas, com a finalidade de servir de modelo para o trabalho desse mesmo grupo. 

Além do slideshow produzido, o processo de preparação do mesmo fortaleceu a 

introdução de metodologias coletivas de trabalho criativo que permitiram aumen‑

tar as formas de comunicação dentro da comunidade ampliada de pesquisa‑ação.  

A junção de formas discursivas e reflexivas com métodos de arte‑educação, como 

o desenho, a fotografia e a escrita criativa/poética, são ferramentas promissoras 

para a construção compartilhada de conhecimentos proposta pelo LTM. Ao longo 

da oficina foi possível levantar múltiplos significados acerca das paisagens 

confrontadas, além de vivências singulares e coletivas, revelando os vários con‑

trastes entre belezas e limites, entre vida e sobrevivência, entre integração e 

restrição, entre realidade e sonho, entre dignidade, justiça e violência. Água, lama, 

ar e vida apresentaram‑se em suas múltiplas dimensões, possibilitando retratar 

de forma direta, por meio de uma linguagem metafórica ou poética, bem como 

do uso de imagens, os vários e impactantes significados de confrontar realidades 

tão díspares e tão fortemente conectadas pela proximidade histórica e espacial.

A criação do slideshow levantou a ideia de, futuramente, poder‑se realizar um 

projeto que aproxime os dois territórios e suas populações (Manguinhos e APA 

Manguezal da baía de Guanabara) em torno da justiça ambiental e da construção 

de ambientes saudáveis. Tal projeto permitiria, caso seja levado adiante, criar uma 

experiência de integração entre realidades urbanas e a preservação de ecossistemas 

próximos de importância estratégica em termos de qualidade ambiental da região, 

no caso, a baía de Guanabara.
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Para realizar o slideshow, foram de grande importância os estudos anteriores 
sobre o estuário de Manguinhos, centrados principalmente na produção do 
pesquisador da Fiocruz Lejeune de Oliveira. Especialista em hidrologia, ele realizou 
relevantes estudos sobre a poluição na baía de Guanabara desde os anos 1930 até 
os anos 1970. Tais estudos contribuíram, junto com a visita à APA de Guapimirim e 
ao longo da preparação do slideshow, com o levantamento de uma série de questões 
interessantes que podem ser expressas nas seguintes perguntas: O que é mais vivo 
e mais antigo na paisagem de um mangue? O que resiste ao tempo e sobrevive, 
sendo um dos últimos remanescentes, mesmo no estado mais degradado, que se 
adaptou e continua povoando a paisagem? Muitas vezes a vida que permanece 
sofre pela opacidade, chegando a ser imperceptível nos cenários examinados, 
pois se tem sempre a preocupação de fazer levantamentos sobre as espécies que 
desapareceram, fruto do progresso desordenado e dos golpes desferidos contra a 
natureza. Mas perceber o que resiste e ainda emana vida e beleza proporciona força 
para compreender a natureza e prosseguir em busca de outras paisagens no lugar.

O personagem Mangarça 

Concebeu‑se Mangarça, um personagem que habita o mangue e aparece 
como arauto de uma realidade social. Simultaneamente, ele surge como uma 
forma de resistência e de adequação ao ambiente do mangue. Sua concepção 
conta com o suporte criativo, unido ao talento, de Viviane Nonato, uma das 
jovens moradoras e artistas de Manguinhos que atua no LTM. Com uma pro‑
posta essencialmente lúdica e estética, ele se apresenta com a potencialidade 
de um porta‑voz e de um meio de conhecimento e informação. Objetivando a 
aproximação, o efeito instantâneo de comunicação, leveza e facilidade de leitura, 
bem como a possibilidade de acesso às várias faixas etárias, pensamos em produzir 
tiras que tenham como base ativa o poder de síntese para relatar um fato, um 
acontecimento e, em um segundo momento, partindo‑se delas, desenvolver 
argumentos para uma proposta de história em quadrinhos (HQ). 

As HQs podem futuramente funcionar, assim como os jogos lúdicos, como 
uma interação entre emissor e receptor, facilitada por esse meio de comunicação 
que utiliza recursos linguísticos específicos, humor e uma narrativa que se apro‑ 
xima muito da oralidade, do tom informal, para informar e conscientizar, obje‑
tivando uma construção cidadã e humanística. Enfim, o Mangarça é um tipo 
de ferrramenta para a ampliação dos círculos comunicativos, uma ideia que  
parte dos talentos locais e que se pretende operar mais à frente dos trabalhos, por 
meio de conversas e interações com moradores e outros parceiros.
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Para Finalizar 

Conforme discutido neste capítulo, uma questão central para a construção 

de cidades saudáveis, que também precisam ser democráticas, é romper com 

certa forma de planejamento centralizado e tecnocrático das cidades pelo 

Estado. Isso leva à perda da identidade e do reconhecimento do lugar pelas 

pessoas, ao mesmo tempo que fragiliza os laços de responsabilidade. A gestão 

democrática, segundo Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Orlando Alves Santos 

Júnior (2011: 5), será alcançada se rompermos com “as lógicas particularistas que 

esquartejam a cidade em vários centros de decisão que funcionam segundo os 

interesses que comandam cada uma delas”, quais sejam: o clientelismo urbano, 

o patrimonialismo urbano, o corporativismo urbano e o empresariamento 

urbano. São práticas que privatizam o poder local, que resultam na instalação e 

permanência de ilegalidades, ou ainda de legalidades ilegítimas, que produzem 

e reproduzem muitos donos de pedaços da cidade, que instalam práticas pouco 

republicanas nas instâncias de decisões democráticas legalmente estabelecidas, 

entre outras práticas perversas de gestão da cidade. 

Novos padrões de sociabilidade serão possíveis colocando‑se como centro 

da agenda da reforma urbana, fundamentada nos princípios do direito à 

cidade, a preocupação em estabelecer mediações e mecanismos que propiciem 

a coesão social baseada na solidariedade, na construção de identidades e na 

representação de interesses coletivos (Ribeiro & Santos Júnior, 2011). Mas, apesar 

dos vários problemas, há razões para se ter esperanças. Alguns caminhos vêm 

sendo construídos pelos movimentos sociais, pela academia, ONGs e governos 

comprometidos com a superação das desigualdades socioeconômicas e com a 

construção da cidadania neste país. 

Do ponto de vista da saúde coletiva, da promoção da saúde e da própria ciên‑

cia, os desafios apontados ao longo do capítulo demandam e impulsionam novas 

concepções e práticas que visam à redução dos problemas e vulnerabilidades 

socioambientais, em estreita articulação com a construção da democracia e da 

cidadania, como por exemplo: novas formas de se produzir conhecimento e novos 

modos de se construir e implementar políticas públicas. Avanços epistemológicos 

e metodológicos têm ocorrido em diversas áreas do conhecimento, inclusive na 

saúde coletiva, tendo como base a incorporação da teoria da complexidade e das 

abordagens sistêmicas, ecossistêmicas e ecossociais, que se articulam às perspec‑

tivas participativas de produção compartilhada de conhecimentos. 
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Nesse sentido, tendo como referenciais a promoção da saúde emancipatória 
e a justiça ambiental, pode‑se acreditar que os trabalhos realizados no LTM 
oferecem potenciais caminhos para o fortalecimento do poder local e da cidadania 
da população de Manguinhos, assim como também para outras comunidades e 
territórios em contextos semelhantes.

Considerando a participação e a intersetorialidade, referenciais fundantes da 
ideia de cidades saudáveis e da promoção da saúde, é possível perceber como 
ainda são frágeis os avanços da cidadania e da sustentabilidade socioambiental 
em várias periferias das cidades que concentram as zonas de sacrifício. Isso, ainda 
que levando‑se em conta os consideráveis avanços no Brasil nos últimos anos, 
como o ganho efetivo das políticas públicas em áreas socialmente vulneráveis e 
conquistas materiais na infraestrutura, além de certo aumento de renda direta 
ou via programas como o Bolsa Família.

Avalia‑se então que, em relação a Manguinhos, existem dois pontos 
significativos para que esses avanços se traduzam em real transformação: o 
primeiro diz respeito à intensificação das ações dentro do território de maneira 
que permita a difusão, incorporação e releitura dos problemas. Isso inclui uma 
articulação maior com movimentos sociais, instituições e entidades atuantes no 
local, como escolas, ONGs comunitárias, associações, além das potencialidades 
da biblioteca e do serviço social, estes últimos instalados com as obras do PAC em 
Manguinhos. O segundo desafio se refere ao trabalho de diálogo de Manguinhos 
com redes e movimentos sociais mais amplos, os quais permitam articular 
lutas e movimentos locais com processos mais coletivos diante do PAC e outras 
políticas públicas urbanas. Articulando, por exemplo, experiências e visões do 
PAC com outros lugares que passam por processos semelhantes, como a Rocinha 
e o Complexo do Alemão, ambos também no Rio de Janeiro.

A Comunidade Ampliada de Pesquisa‑Ação do LTM tem grandes potenciali‑
dades, mas também constrangimentos para o alcance de seus objetivos. De ma‑ 
neira geral, de um lado as instituições e seus pesquisadores podem estabelecer 
vínculos e mecanismos para infundir outras formas de capital ao capital social 
existente nas comunidades circunvizinhas, mas também podem oferecer espaços 
e contextos que bloqueiam ou burocratizam as iniciativas comunitárias. De outro, 
as assimetrias entre os atores do processo – econômicas, cognitivas, culturais, de 
identidade, dentre outras – estão associadas ao capital social, cultural e econômico 
dos sujeitos desse mesmo processo, e podem levar a potencializar ou a restringir 
as mudanças mais estruturais, necessárias às transformações da qualidade de vida 
das populações mais vulneráveis (Wakfield & Poland, 2005).
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Assim, pôde‑se identificar no trabalho de construção compartilhada de 
conhecimento três naturezas de dificuldades: socioespacial, uso do tempo e 
institucional. Os constrangimentos socioespaciais resultam da ainda presente 
violência do tráfico de drogas ilícitas e do aparato de segurança do Estado, que 
impedem a livre circulação de moradores e dos pesquisadores e profissionais 
nos territórios de exclusão, não somente no sentido físico de mobilidade, do ir 
e vir, mas também na circulação de ideias que possibilitem produzir temores de 
retaliação por parte dos agentes da violência. 

Com relação ao uso do tempo, de um lado tem‑se os moradores em 
situação de escravos das necessidades, que limita suas disponibilidades para 
a participação em projetos, programas e reflexões como as aqui propostas.  
De outro, os pesquisadores em situação de escravos da burocracia e das prioridades 
institucionais, em particular ante as demandas por um produtivismo acadêmico 
alienado que desconsidera ou desvaloriza atividades de extensão como o LTM, 
e, também, ante a eterna busca de financiamento para seus projetos, o que é 
agravado pela dificuldade de incorporar moradores da comunidade como bolsistas 
por não se enquadrarem nos critérios acadêmicos de financiamento. 

As limitações institucionais são ainda sentidas pela reprodução de hierarquias 
de poder e estranhamentos de classe, em que alguns setores ou grupos veem os 
moradores de uma comunidade favelada sob a perspectiva da filantropia e da 
tutela, não lhes conferindo lugar de saber, mas sim de informantes ou ratinhos de 
laboratório, conforme frequentemente os próprios moradores se referem ante os 
grupos acadêmicos que os interpelam. Tal questão mais uma vez se coloca diante 
do modelo hegemônico de prática científica e da necessidade de refundarmos 
as bases das instituições, caso se almeje caminhar na construção de sociedades 
solidárias e democráticas. 

Outro problema também se refere a como possíveis alianças entre diferentes 
grupos e organizações podem ser dificultadas pela disputa de recursos e pretensos 
monopólios políticos de canalização das vozes do lugar, o que põe a questão do 
poder local e suas articulações com diferentes organizações e projetos políticos 
como aspectos a serem considerados numa proposta como a do LTM. Diante 
disso, nosso posicionamento tem sido o de buscar engendrar esforços, processos 
de produção de conhecimento e produtos – como documentários e o portal 
na Internet – como potenciais instrumentos de mediação entre as múltiplas e 
legítimas iniciativas locais e as necessidades das pessoas que vivem no lugar, com 
e apesar dos vários poderes em disputa.
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