
 
 

 

 

 

 

RELATÓRIO DA OFICINA DE VIGILÂNCIA POPULAR EM SAÚDE DE BASE 

TERRITORIAL: experiências, redes e formação para ação 

 

 

   

 
 
 
 
 

Salvador 
25.11.2022 

 
 



 
 

 

 

 

Termo de Referência 

 

O projeto Vigilância Popular em Saúde de Base Territorial: experiências, 

redes e formação para ação tem como perspectiva delinear, fomentar e contribuir 

para estruturar as bases de uma formação para ação em vigilância popular de base 

territorial com foco na saúde em relação ao trabalho e ao ambiente. Assim, 

constituir e fortalecer redes das diferentes experiências no país, a partir da 

produção de interfaces e confluências das diferentes temáticas, lugares, escalas e 

espaços geográficos.  

A Vigilância Popular em Saúde de Base Territorial tem como premissa a 

valorização da participação popular e comunitária, considerando os diferentes 

saberes, as práticas, valores e sociabilidades que constituem as identidades 

culturais e afetividades territorializadas como instrumento de luta e 

transformação social. 

Entendemos que os modos de vida se atualizam no território, expressão vital 

das relações materiais e simbólicas e suas trocas, como lugar de potencialidades, 

e também de riscos e vulnerabilidades. Em que corpo e território vivem em 

profunda relação intrínseca de co-dependência ecológica, se tornando a chave 

para leitura e compreensão do território, objetivado por relações sociais e relações 

de poder em tempos determinados. Espaço de vida, de criatividade, de 

possibilidades de autonomia dos povos, de resistência, de produção de resiliência, 

de territorialização e reterritorialização, capaz de enfrentar os vários aspectos da 

produção de desigualdades e iniquidades globalizadas. Iniquidades reforçadas e 

complementadas por meio do complexo imbricamento de classe social, gênero e 

raça, expresso nas interseccionalidades e suas dobras, naturalizadas e 

universalizadas pelo capitalismo patriarcal e denunciadas pelos movimentos 

feministas decoloniais e comunitários. 

A Vigilância em Saúde (VS), assim, pode ser compreendida como um 

processo organizador de saberes para ação de promoção da saúde em seu sentido  



 
 

 

 

múltiplo comunicativo e como atividade organizadora de intervenções e difusão de 

informações. Para tanto, o trabalho da vigilância em saúde se refere às atividades 

de registro, análise e produção de informação para ação a ser realizado por 

instâncias institucionais e externas ao sistema de saúde. É ação de interação 

dialógica entre os serviços de saúde, as políticas públicas, a sociedade, os meios 

de comunicação, a população e seus representantes e representações.  

A Vigilância Popular em Saúde compõe a VS fundamentada em problemas e 

necessidades do cotidiano das pessoas, na situação de saúde dos territórios, em 

conexão com dimensões do trabalho (tecnológica, social e ambiental), do 

ambiente e das condições de vida (habitação, transporte, cultura, educação, 

segurança, entre outros). Articula características, estratégias e instrumentos que 

viabilizam a dinâmica de aperfeiçoamento contínuo da informação para ação, 

inserida em processos de comunicação, formação e organização de estruturas e 

espaços de interação entre a representação popular e a gestão dos serviços da 

vigilância em saúde com as políticas públicas de promoção da saúde.  

As estratégias de mobilização e interação devem ser temáticas e em redes 

sociotécnicas, que permitam estruturar formas de comunicação da informação 

para ação por meio de processo continuo de educação e comunicação popular e 

comunitária, com a circulação de saberes e fazeres singulares. Uma ação 

comunicativa construída por consenso, a partir da expressão popular de territórios, 

em contextos de permanente reflexão de como desenvolver a promoção e a 

vigilância em saúde, pautadas nos processos de territorialização-

desterritorialização-reterritorialização, que modulam o cotidiano da vida 

comunitária.  

É importante que as experiências territorializadas se articulem de forma 

transdisciplinar, intersetorial, intra e interinstitucional como potências produtoras 

de transformações e processos sustentáveis de promoção da saúde, em várias 

dimensões e escalas espaciais, ampliando o raio de ação e a autonomia dos 

sujeitos, individual e coletivo. Vigilância Popular em Saúde como resistência do 

campo da saúde, contraposta à ação predatória do capital sobre as populações  



 
 

 

 

vulnerabilizadas, que organiza a práxis voltada à produção do cuidado, coletivo e 

ndividual, onde o trabalho e o ambiente configuram espaços de intermediação, na 

perspectiva do modelo de sistema de saúde preventivo e promotor de coletivas, 

com vistas à luta pela transformação dos mundos do trabalho e por uma nova 

configuração social baseada em relações fraternas, solidárias e emancipatórias. 

Nesse cenário, a Vigilância Popular em Saúde tem protagonismo estratégico 

na conexão transinstitucional e popular voltada à construção do Sistema Único de 

Saúde (SUS) para o Bem Viver. Portanto, afirmamos uma Vigilância Popular em 

Saúde, de base territorial, dialógica e comunicativa, estruturada na práxis 

cotidiana dos territórios, tendo o trabalho, o ambiente e a participação 

comunitária, como forças motrizes de mudanças e de transformação societária. De 

resistência ao capital e de resiliência às formas predatórias de produção e 

reprodução social. Viva e em movimento, emergente e adaptativa aos contextos 

de vida e às populações que animam o espaço e o transformam em territórios de 

vida, de produção de sentido. 



 
 

 

 
Relatório 

 

A Oficina de Vigilância Popular em Saúde de Base Territorial: 

experiências, redes e formação para ação aconteceu no dia 25 de novembro de 

2022, na Faculdade de Medicina da Bahia/UFBA (Largo Terreiro de Jesus, s/n - 

Pelourinho, Salvador/BA). Trata-se de uma atividade do projeto Vigilância Popular 

em Saúde de Base Territorial: experiências, redes e formação para ação, 

financiado pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, vinculado ao 

Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 

(CESTEH/ENSP/Fiocruz) e ao Programa de Promoção em Saúde, Ambiente e 

Trabalho/GEREB/Fiocruz, tendo como parceiros: EPSJV/Fiocruz, EFA Fiocruz 2030, 

UFBA, UFMT, UFF, UNESP. 

Teve como objetivo dar visibilidade e reconhecimento às diversas 

experiências de Vigilância Popular em Saúde de base territorial no Brasil, 

identificando confluências e singularidades, propiciando a ampliação e 

fortalecimento de rede de informação para ação. Para isto, foram convidados 

representantes de grupos de pesquisa que desenvolvem atividades dentro do 

escopo da vigilância em saúde e da vigilância popular de base territorial, 

profissionais que atuam em Secretarias de Saúde, Ambiente e nos Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador, integrantes de movimentos sociais e 

estudantes. A perspectiva foi desenvolver ações que, integradas, concorram para 

o melhor conhecimento e compreensão das experiências vividas nos diferentes 

territórios, e contribuam para estruturar as bases de uma rede de vigilância 

popular em saúde.Após as saudações iniciais e a apresentação da pesquisa pela 

Profª Simone Oliveira (CESTEH/ENSP/Fiocruz) e Prof Jorge Machado 

(Gereb/Fiocruz), a atividade começou com uma explanação da Profª Maria de Los 

Angeles Arias Guevara (Profa titular da Universidad de Holguín/Cuba e Profa 

Visitante UFLA) sobre Feminismos, interseccionalidades e decolonialidade.



 
 

 

Facilitação Gráfica: Matheus Nascimento Ferreira 



 
 

 

Na sua exposição a professora apresentou a trajetória das pesquisas 

relacionadas aos feminismos e a agroecologia. Dissertou sobre o feminismo 

decolonial na perspectiva latino-americano e a crítica às várias teorias que não 

relacionam a expansão global da atualidade, a exemplo do pensamento do 

sociólogo porto-riquenho Ramón Grosfoguel. Ela relaciona o processo de 

colonialidade com o racismo, afirmando que a cada 45min morre um corpo negro 

no mundo! É essa relação, promovida pelo sistema colonizador, que alicerça a 

estratificação, a coisificação e a determinação de quais corpos podem ser 

sacrificados em nome do “desenvolvimento”, sendo esse um sistema que “está 

inscrito a ferro e fogo nos nossos corpos-territórios”. Afirma que, dessa forma, há 

a necessidade de uma segunda descolonização ou um “giro decolonial”, conforme 

propunha o filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado-Torres, para se contrapor a 

racionalidade eurocentrada que invade as outras epistemes ocidentais. Chama a 

atenção para a necessidade de se compreender a postura do capital que anulou (e 

segue anulando) as mulheres, os indígenas e os negros da qualidade de sujeitos. 

Segundo ela, o conhecimento está corporificado e não cabem 

generalizações. Explica que as categorias emergem das lutas sociais e que o 

diálogo é (e precisa ser) intercientífico, bem como da necessidade pela 

compreensão do significado do verbo decolonizar. Assim, a produção é um campo 

sobre o qual precisamos ter clareza quanto a qual proposta de produção de 

conhecimento e epistemes que difundimos e queremos construir. Posto que a 

humanidade é uma categoria e um atributo para os brancos, onde os negros e 

indígenas não a possui.  

Aponta para a necessidade da interseccionalidade e destaca as mulheres 

negras e as reflexões sobre quais as categorias que perpassam nossos corpos, 

enquanto mulheres. Que o Cristianismo impõe uma determinação que dissocia o 

Corpo – Território – Terra e que para discutir essa tríade só é possível a partir de 

uma lógica despatriarcal. 

A Profa Maria de Los Angeles finaliza trazendo o exemplo dos teóricos 

indígenas que não falam em primeira pessoa, mas como um coletivo dos povos que 

são, a exemplo do filósofo ambientalista e escritor brasileiro Ailton Krenak. Que 

não se pode falar das opressões dos corpos e não se falar das opressões da terra-



 
 

 

território. Cita a fala da filósofa e economista Rosa Luxemburgo “Quem não se 

movimenta, não sente as correntes que o prendem”. 

   Facilitação Gráfica: Matheus Nascimento Ferreira 
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Após a explanação foi realizado um pequeno debate com as seguintes reflexões: 

• Elaine Nascimento – faz uma crítica ao [Congresso da] Abrasco em que, para 

ela, prevaleceu o sistema hetero-patriarcal e que, assim, favorece a 

produção do conhecimento do capitalismo por pessoas brancas, 

eurocêntricas e que defendem esse modelo; 

• Eliete Paraguaçu, Ilha de Maré – o meu corpo e o meu cabelo são meu 

território. Esse é o primeiro [Congresso da] Abrasco que chegou nos 

mangues, local onde a violência agora passou a não ser normal. O racismo 

tem vários braços que vai nos matando e a gente luta contra o Estado e as 

multinacionais. A luta é para defender a nossa ancestralidade! Deixo um 

recado: precisa construir junto com o território e pensar uma política que 

não seja só pesquisa e dados, mas que mude a vida do povo! 

• Célio Leocádio, Associação Quilombola de Caravelas,  extremo sul da BA – 

apresenta fotos e um documento, protocolado junto a três Secretarias do 

Estado, onde denunciam o adoecimento de animais silvestres e de pessoas 

por conta de uso de veneno (pulverização aérea e direto no solo) na 

plantação de eucalipto, especialmente contaminando a água dos rios e as 

do consumo humano e dos animais. Diz que na comunidade há inúmeros 

relatos de mulheres com óbitos fetais no oitavo ou nono mês de gestação. 

Explica que apenas agora está sendo construído um hospital. Fala sobre a 

resistência e questiona até quando um corpo consegue resistir a tanto 

veneno? Uma vez que o Município ignora as queixas e alertas da 

comunidade, ele faz um pedido de socorro aos pesquisadores para que 

realizem um estudo que identifique e endossem o que a comunidade vem 

denunciando. Muito emocionado, finaliza com o desabafo: Tem momento 

que a gente dá vontade de se entregar! Ele entregou aos participantes e à 

coordenação da Oficina a carta, anteriormente enviada ao Governo do 

Estado, relatando o que está acontecendo e pedindo providências. 

A seguir a alguns questionamentos uma rápida apresentação da experiência 

dos Agentes Populares em Saúde do Campo do Ceará, pela mestranda Ana Paula 



 
 

 

Dias de Sá (Fiocruz-Brasília). Ela sugeriu que o grupo assistisse ao Documentário 

Vigilância Popular do Campo/CE1 que conta a história e destacando o caráter da 

resistência, fazendo uma ponte com as iniquidades. 

Em seguida foi realizada a divisão de grupos para composição de três rodas 

de conversas com a proposta de pensar a partir das seguintes reflexões: 

1. Quais referenciais teóricos metodológicos comuns? 

2. Quais temáticas produzidas? 

3. Como são estabelecidas as relações intra e intersetoriais? 

4. Quais as singularidades e perspectivas inovadoras? 

As proposições dos grupos foram apresentadas na parte da tarde, após o 

almoço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 O Documentário Vigilância Popular do Campo/CE pode ser acessado aqui: 
https*://www.youtube.com/watch?v=jWZnyFKNAM4 



 
 

 

 

Grupo 1 
 

Facilitador: Luis Leão 

Relatores: Francco Antonio Lima e Fátima Pivetta 

Participantes: Aline Gurgel, Celio Leocadio, Eliana Pintor, Eliete Paraguassu, Eva 

Maria Chiavon, Fátima Camila Reis, Gabriela Porto, Gislei Knierim, Patrick 

Connertor, Guilherme Franco Netto, Juliana Ruli, Karla Baeta, Luiz Claudio 

Meirelles, Luiza Monteiro Barros, Maelison Neves, Maria de Los Angeles Guevara, 

Marta Cristiane dos Santos, Mauricio Monken, Missifany Silveira, Patrick Joseph 

Connerton, Raquel Rigotto, Tania Araújo. 

 

QUADRO SÍNTESE DAS DISCUSSÕES 

Grupo 1 

Experiências Local/ 
representante 

Atores envolvidos / ações 

Vigilância Popular na 
Ilha de Maré 

Eliete Paraguassu 
(Ilha de Maré/BA) 

Marisqueiras/ Indicadores popular de 
poluição com uso de bioindicadores (ostras, 
cor da água; folha de babaneiras e 
coqueiros); modelo de vigilância 
permanente 

Processo formativo 
pela gestão de saúde/ 
Criação de comitê de 
gestão participativa 

Aline Gurgel 
(Pernambuco) 

Pessoas envolvidas na gestão; universidades, 
Fiocruz, os trabalhadores e suas entidades 
de classe e associações e secretarias de 
educação/ ações: Instituiram um comitê de 
gestão do recurso e das metas e 
acompanhamento da execução,definindo 
prioridades  na atenção, vigilância, 
comunicação; projetos de intervenção: 
soluções para os problemas de seus 
territórios, ou propostas de pesquisas e 
projetos de identificação e denúncia dos 
problemas nos territórios. Pedagogia da 
alternância 

Vigilância 
participativa sobre 
monitoramento da 
qualidade do ar 

Patrick Joseph 
Connerton  
(Brasília) 

Ações: o relato da população deve ser 
considerado, há necessidade de 
problematizar como se define o ar 
contaminado, como se reconhece um 
problema sobre a qualidade do ar. 



 
 

 

Sobre o grupo de 
elaborou vigilância em 
saúde 

Guilherme Netto 
(Rio de Janeiro) 

Incorporar a determinação social da saúde 
na vigilância é fundamental. Não apenas 
informações técnicas, mas a compreensão 
sistêmica do fenômeno, tentando entender 
as causas, vulnerabilidades e impactos. 
Saberes, métodos e estratégias da vigilância 
precisam incorporar saberes populares, a 
dimensão territorial como espaço vivo. 

Vigilância do 
movimento dos 
campos 

Gislei Knierim 

(Brasília)  

Movimento do campo, floresta e águas/ Os 
movimentos do campo vigilância para os 
movimentos não é simples. eles cuidam dos 
territórios e isso é uma forma de vigilância; 
Discussão da determinação social e do 
modelo de desenvolvimento e a partir disso 
passam a pressionar as universidades. Quem 
faz a relação com o poder público deve ser a 
comunidade, não os pesquisadores 

Território Mauricio Monken 
(Rio de Janeiro) 

Ações: O popular já está no modo de vida, 
na memória e história. Outro conceito chave 
é solidariedade. Sobre método, o processo 
de territorialização como linguagem de 
saúde na formação. A solidariedade é 
estruturante dos territórios e sustenta a 
reprodução da vida. Apoio de parteiras, 
cuidados informais de idosos e crianças...são 
sustentáculo de territórios. A mulher é 
chave nesses coletivos informais e nos 
formais também. Eles incluem a mulher 
como peça chave da sustentabilidade e do 
território. Territórios Existenciais. 

Vigilância 
participativa nas 
favelas/ Comunicação 
territorial  

Fatima Pivetta  
(Rio de Janeiro) 

comunidades ampliadas de pesquisa-ação 
para cada temática que eles apresentam. 
Trabalham com a formação do círculo de 
comunicação: produção, apropriação e 
circulação de conhecimento sobre a 
temática. Nas oficinas e discussões definem 
o que farão de integração com as redes nos 
territórios. É central: conhecimento que só 
os moradores tem; a linguagem é 
fundamental para se comunicar. É preciso 
diálogo horizontal, não assimétrico, um 
conhecimento síntese. 

Núcleo TRAMAS/ Minas 
de urânio/ produtores 
da chapada do Apodi/  

Raquel Rigotto 
(Ceará) 

Comunidades campesinas/ ações: No uranio, 
a luta começa em 2010, no processo de 
licenciamento ambiental. As comunidades 
pediram informações sobre os riscos que o 
uranio produz para a saúde deles.  Tivemos 
todo um processo de trocas de informações, 
comparando os estudos ambientais e saberes 
deles sobre direção do vento; riscos que eles 
perceberam;  



 
 

 

Gestão da ANVISA e 
avaliação de 
agrotóxicos 

Luiz Claudio 
Meirelles 
(Rio de Janeiro) 

Gestores/ações: O órgão sanitário é origem 
de problemas: ele autoriza as ações dos 
processos produtivos. Pode ser a solução ou 
a razão do problema. Infelizmente, mais 
origem de problemas. Em sua gestão, fez 
fóruns/reuniões com entidades em termos 
de levantar queixas na construção do 
trabalho interno. Monitoramento de resíduos 
de agrotóxicos, redes de informações 
toxicológicas. Vários lugares tiveram 
movimentação popular com essas 
informações, o MP criou o fórum nacional de 
combate aos agrotóxicos. Estamos na 
transição, é hora de cobrar implantação 
desses mecanismos nesses órgãos.  

  Marta Santos Pensar a Vigilância em espaços de 
interconhecimento e que façam parte das 
pautas dos movimentos, realizar oficinas 
com os movimentos sociais coordenando e 
nos ensinando, frear o processo de 
invisibilização que não está pronto. 

Pesquisas sobre 
impactos do 
agronegócio/ 
Educação popular 
como método/ 
Determinação Social 
da Saúde como teoria 

Maelisson Neves 
(Mato Grosso) 

Dificuldade em fazer pesquisa com tema dos 
agrotóxicos; há dados de sofrimento mental, 
suicídio, sofrimento dos trabalhadores, 
danos na saúde física, contaminação da 
água, do ar, dificuldade para respirar, 
agravamento de “viroses” no período das 
safras, é desafiador fazer vigilância popular, 
o poder público local é ocupado pelos 
fazendeiros 

Diálogo com quem faz 
VPS 

Luis Leão 
(Rio de Janeiro*)  

Diálogo com epidemiologias populares de 
várias instituições; reforçar o trabalho de 
quem já faz VPS como a CPT 

  Eva Maria Chiavon 
(Bahia) 

Para dar sustentação às lutas a academia 
precisa pensar em como será a sua 
colaboração e seus trabalhos, O IPCC está 
relacionado aos acontecimentos nos 
territórios 

 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Facilitação Gráfica: Matheus Nascimento Ferreira 



 
 

 

 

Grupo 2 

 

Facilitador: Fátima Rangel 

Relatora: Luisa Maiola 

Participantes: André Luiz Fenner, Aparecida Reis, Bruno Chapadeiro, Elaine 

Nascimento, Elisangela Oliveira, João Paulo Alves da Silva, Kesley Coutinho, 

Leonidio Santos, Lucas Luz, Luiz Carlos Fadel, Magna Leite, Wanessa Gomes. 

 

QUADRO SÍNTESE DAS DISCUSSÕES 

 

Experiências apontadas 

Observatório dos trens  
Ilha de Maré  
O ar que respiro 
Processo de reassentamento (João) 
Museu da Maré  
Construção do porto em cima da Comunidade de 
Cajueiro 
 

 

Referencial teórico 

metodológico 

 

Trabalhar em uma perspectiva coletiva (pesquisas sobre 
o mesmo tema devem ser nacionalizadas) 
Universidades públicas criar processos de formação e 
espaços interseccionais  
Todos os estudos devem ter o recorte interseccional 
(Gênero, raça e classe) 
Combate ao desrespeito a população nas pesquisas 
Cuidado com o tratamento de dados sensíveis  
A SC intervém sobre os coletivos e não age com os 
coletivos  
Abordar a saúde do trabalhador como direito humano 
Agroecologia 
Saúde Ambiental 
Saúde do Trabalhador 
Vigilância Popular  
Potencializar os mecanismos de defesa que as 
sociedades já executam  
Práticas comunitárias  
Combate a perspectiva do “pesquisador salvador” – 
abolicionista  
Respeitar as necessidades das comunidades  
Utilizar as perspectivas teóricas locais  



 
 

 

Perspectiva Freireana 
Combater a apropriação do conhecimento 
Círculos de cultura – método da Vigilância Popular  
Saúde em sua complexidade 
Determinação social da saúde 
Epidemiologia crítica 
Cartografia social  
Biomapas 
História Oral 
Etnografia 
Firmar como campo do saber os conhecimentos 
populares 
Pensar os componentes éticos-políticos  
Afirmar o campo do saber popular como ciência  
Estamos num campo em disputa  
Temporalidades – tempo não capitalista  
Processos que promovem pesquisadores populares – que 
colocam os jovens na pesquisa 
Ciência cidadã 

 

Desafios e questões 

principais 

 

Falta de relação nas secretarias de meio ambiente em 
saúde  
Experiencias frágeis quando pessoalizadas 
Políticas públicas que “acabaram com uma canetada”    
Representações e participação da população nos 
eventos acadêmicos → eles têm que pautar nossas 
práticas 
Estamos na contra hegemonia → seremos questionados 
se estamos fazendo ciência  
Lutar por instituições verdadeiramente aberta ao 
publico  

Conexões e tipos de 

diálogos feito na 

experiencia 

 
Exemplo: Comunidade ganhou o prêmio FAPEMA por 
organização dos moradores  

 

Proposições  

Aprofundamento de como criar o campo, se considerar 
como um campo e quais os referenciais ou seria mais 
sobre um método → método ou aprofundamento teórico 
Universidade tem que se abrir para processos de 
formação não oficiais para a população → não tuteladas 
por regras rígidas, mas criadas junto 
Discutir Vigilância com o parlamento → com 
conhecimento técnico – científico e da comunidade → 
criar frentes parlamentares  

Intersetorialidade Vigilância precisa de uma retaguarda do Estado (MP, 
MPT...)  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Facilitação Gráfica: Matheus Nascimento Ferreira 



 
 

 

 

Grupo 3 

 

Facilitador: Marcelo Moreno 

Relatoras: Rosely Arantes e Thaís Cândido 

Participantes: Ana Angélica Trindade, Claudia D’Arêde, Cristiane Coradin, Fátima 

Cristina Maia, Fernando Carneiro, Letícia Nobre, Maria Inês Carcamo, Marcia 

Montari, Marcos Aurélio da Silva, Renata Pekelman, Rita de Cássia Gomes, Sergio 

Portella 

 

QUADRO SÍNTESE DAS DISCUSSÕES 

1. Quais referenciais teóricos 
metodológicos comuns 
 

Vigilância Popular em Saúde;  
Saúde do Trabalhador 
Saúde indígena 
Ecologia dos Saberes 
Determinação Social da Saúde (DSS) 
Territórios Saudáveis e Sustentáveis (TSS) 
Epistemologia crítica 

2. Quais temáticas produzidas Vigilância e Desenvolvimento 
Informação como estratégia de 
enfrentamento, luta e resistência para a re-
existência 
Fortalecimento da auto-organização das 
comunidades e territórios 
Cultura 

3. Como são estabelecidas as 
relações intra e intersetoriais 
 

Sem a comunidade não é possível fazer a 
vigilância em saúde 
Experiências que surgem a partir das 
demandas das comunidades 
Inter e multidisciplinariedade 

3. Quais as singularidades e 
perspectivas inovadoras 
 

Pessoas e territórios são protagonistas e não 
objetos de pesquisa 
Nos territórios são as mulheres as 
protagonistas do cuidado e da vigilância 
Produção de conteúdos e produções de 
estratégias de comunicação para 
enfrentamento  
Métodos e técnicas de pesquisa 
protagonizados e aplicados pela comunidade 
Comunicação e saúde como direito e 
fortalecimento dos territórios 



 
 

 

4.  Experiências descritas Entre Mares – Impactos derramamento de 
petróleo no litoral da Bahia, para pescadores 
artesanais. 
 
Observatório de Covid-19 em comunidades 
da pesca artesanal - Produção de registros 
diários sobre a pandemia, a partir do diálogo 
com pesquisadores, movimentos sociais e 
moradores.  
 
Observatório Escuta – dedicado a saúde 
mental – As lideranças, pesquisadores e 
pessoas do movimento social de forma geral. 
O grupo se reuniu de forma remota em 
relatos sobre sofrimentos emocionais. As 
pessoas trocam experiência sobre os 
problemas que vivenciavam e enfrentam nas 
comunidades. 
 
Curso de comunicação popular desenvolvendo 
com duas comunidades, buscando fazer o 
levantamento da vigilância popular em saúde 
a partir da comunicação, a comunicação seja 
uma ferramenta de denúncia da comunidade, 
do próprio povo, para falar sobre os 
problemas deles. 
 
Participatório - projeto de vigilância popular 
no Ceará, e ecologia de saberes em um grupo 
de pesquisa-ação ampliada. 
 
“De Nosso Território Sabemos Nós” -
Comunidades que foram atingidas pelo 
desastre de 2011, nas cidades Serranas do 
RJ, e nova incidência em Petrópolis. 
 
Promoção de territórios saudáveis e 
sustentáveis do Mato Grosso - Impactos dos 
agrotóxicos na população e nos biomas 
 
Observatório de saúde dos povos indígenas 
em parcerias com a secretaria de saúde (MT).  
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Facilitação Gráfica: Matheus Nascimento Ferreira 



 
 

 

 

Intervalo para almoço, foi servido uma maravilhosa refeição preparada com 

muito carinho por Cris Oliveira (Buffet Madame Oliveira):  

            

          

 

 

 



 
 

 

       

 

         

 

 

 

 



 
 

 

Após o almoço os trabalhos nos grupos foram retomados. Em seguida todos 

os participantes retornaram o grupão para compartilhamento das sínteses 

produzidas por cada grupos e apontamentos futuros. 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

Com uma mística de encerramento a Oficina foi finalizada no balanço de 

uma ciranda ao som dos músicos Luciano Chaves, na flauta, e Roberval Santos, no 

violão. E a linda e potente de voz da doutoranda do PPGSAT Marta Santos. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Deixamos aqui uma bela lembrança da cidade mais que acolhedora. 
 
 

Salvador vista da janela da Faculdade de Medicina/UFBA 

 

Nos vemos na próxima oficina! 

 
 

Coordenação do Projeto: Simone Oliveira e Jorge Machado 

Relatoria: Rosely Arantes 
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