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As aprendizagens geradas seguem realçadas por meio do texto transcrito e revisado pelos 
respectivos autores/as e acreditamos, que nos permitirão acompanhar o fluxo do conhecimento 
construído e compartilhado.

O Fala, Comunidade! Virtual - Ações e Reações à Covid-19 foi realizado em julho de 2020. E é 
possível assistir ao Seminário nos canais virtuais do CEDAPS: https://bit.ly/2WuYw4n
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Fala, comunidade! é um evento realizado por CEDAPS desde 2000. Tem como objetivo gerar 
um espaço de fala e troca de experiências e práticas desenvolvidas por iniciativas comunitárias 
presentes em favelas, quilombos e periferias brasileiras, criadas e desenvolvidas por mulheres e 
homens, de diferentes idades, orientação sexual, religião, condição física e emocional no cotidiano 
da vida nos territórios. 

Nos tempos inéditos e desafiadores da Covid-19, as ações solidárias e de disseminação de 
informações mostram-se fundamentais no âmbito dos territórios populares. Há um processo em 
curso de resistência e apoio social que deve ser reconhecido e disseminado. O apoio social refere-
se nos termos estudados por Victor Valla (1999) como “qualquer informação, falada ou não, e/ou 
auxílio material, oferecidos sistematicamente por grupos e/ou pessoas que já se conhecem, que 
resultam em melhorias no campo de saúde-doença”. 

Esta publicação traz a narrativa de cada um dos/as apresentadores do Fala, Comunidade! 
destacando as inúmeras ações presentes nos territórios populares frente a Covid-19. A intenção 
foi capturar por meio da escrita, além dos vídeos já circulantes via mídias sociais, das diferentes 
vivências, percepções e sistemas de valores e significados que foram partilhados durante os dois 
dias de encontros virtuais. 

A leitura nos permitirá trilhar os caminhos proporcionados pelo conhecimento prático e baseado 
nos territórios que os diferentes atores convidados trouxeram à luz durante as rodas virtuais 
realizadas. 

Compartilhamos do sentimento de que a pandemia da Covid-19 trouxe por um lado desafios e 
impactos visíveis a sociedade de um modo geral, que se agrava diante do cenário de insegurança 
política que vivenciamos e ao mesmo tempo, exige dos setores populares uma organização e 
posicionamento ainda mais resistentes para que possamos construir nossas alianças, estratégias 
e soluções frente a este novo cenário. O que foi possível notar no Fala, Comunidade! é que juntos 
somos ainda mais fortes, inovadores, criativos e solidários. Vamos em frente!

Boa leitura!

APRESENTAÇÃO
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Bom dia a todos. Eu quero agradecer pelo 
convite do CEDAPS, que tem sido um parceiro 
do Mulheres em Ação, no Alemão, um grupo 
que eu faço parte há alguns anos, em ações 
que a gente realiza. Estamos muito felizes 
por participar e por compartilhar essas 
experiências.

Logo no início do gabinete, ouvimos de um 
médico que  a gente está “trocando o pneu 
do carro com ele andando”. O gabinete de 
crise nasce dessa forma. Eu tinha iniciado 
a quarentena com meus filhos na primeira 
semana da pandemia e, vendo televisão, direto 
eu ouvia falar do “Gabinete de Crise do Estado” 
e, como sempre, aqui na favela o “nós por nós” 
tem que funcionar.

A gente mal tinha saído da crise da água com 
aquele gosto ruim, e eu fiquei pensando: “Meu 
Deus, a gente já tem crises que gritam, berram, 
antes da pandemia. Imagina agora com ela. 
Então eu fiz um Twitter provocando o René 
Silva e o Raul Santiago a criarmos o Gabinete 
de Crise do Alemão. Ele surge daí, tendo como 
principal caminho garantir informação, porque 
a gente tem direitos só que o acesso a esses 
direitos é mais complicado aqui dentro da 
favela. Temos pessoas que não têm televisão, 
que dirá internet! 

O intuito do gabinete, no primeiro 
momento, era adaptar as recomendações 
das organizações de saúde para realidade 
da favela. A água, por exemplo: a gente 
tem famílias que ficam 45 dias sem água, 
e a principal forma de evitar o contagio 
era lavando as mãos com água e sabão. 
Precisávamos adaptar essa realidade. E o que 
que a gente fez? A gente fez faixa, carro de 
som, panfleto. Acabou a nossa quarentena. 
Partimos para a linha de frente e começamos a 
rodar o morro todo levando essas informações. 
Uma coisa que a gente teve que vencer foi o 
“não, isso não vai chegar aqui” e o “pobre tem 
imunidade alta”. A gente teve que lutar muito 
contra as fakenews no começo e teve que 
se preparar para fazer com que as pessoas 
acreditassem no que estávamos falando. Por 
isso, esse caminho de levar a informação, da 
comunicação, era o nosso principal foco. 

RODA VIRTUAL 1: Contextos de vulnerabilidade e 
iniciativas nos territórios populares

Camila Moradia (Gabinete de Crise do Alemão e do Movimento por Moradia do Complexo do 
Alemão)

Eu tinha iniciado a quarentena 
com meus filhos na primeira 
semana da pandemia e, vendo 
televisão, direto eu ouvia falar 
do “Gabinete de Crise do 
Estado” e, como sempre, aqui 
na favela o “nós por nós” tem 
que funcionar.

“

”

Por isso, esse caminho de levar 
a informação, da comunicação, 
era o nosso principal foco. Só que 
uma das nossas realidades, uma 
das nossas crises cruéis mesmo 
antes da pandemia é a fome. 

“

”
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Só que uma das nossas realidades, uma das 
nossas crises cruéis mesmo antes da 
pandemia é a fome. Aí, nesse trabalho de 
comunicação, começamos a nos deparar com 
a fome e precisamos nos mobilizar pra levar 
assistência para essas famílias.

O gabinete surge sendo formado pelo Voz das 
Comunidades, Coletivo Papo Reto e Mulheres 
em Ação no Alemão. São três instituições que 
já atuam no Complexo do Alemão, cada uma 
na sua área. Então a gente precisou, a cada 
minuto, entender o que que estava fazendo 
para ajudar essas famílias. A mobilização nas 
redes foi acontecendo, as cestas básicas, os 
alimentos foram chegando, e aí a gente parou 
para pensar “essas localidades aqui já sofrem 
muito, mesmo antes da pandemia.
 Vamos priorizar”. Passaram dois ou três dias e 
a situação econômica de outras pessoas, que 
são autônomas, começou a agravar também.  
De acordo com as instituições de saúde, 
toda hora mudava alguma recomendação ou 
padrão. A gente mudava também porque só 
na rua, só ali quando a gente estava com as 
famílias, era possível entender o que de fato 
estava acontecendo e como a gente podia 
tentar mudar a nossa atuação pra atender 
essas famílias. Primeiro chegou uma demanda 
grande de alimentos. Dali a pouco, chegava 
uma outra demanda e a gente precisava 
ter um controle para entender o que estava 
acontecendo e conseguir se organizar para 
pedir ajuda para essas famílias.

Hoje, parando para pensar – cheguei a 
comentar com algumas pessoas aqui –, não sei 

como que a gente fez isso. São 32 voluntários 
e, em algumas localidades, a gente pegava 
todas as cestas básicas e entregava. No dia 
seguinte a gente já entendia que em outro 
local não podia ser assim. Tinha que ser de 
noite, por exemplo. Então teve localidade 
que a gente fez entrega nove horas da noite. 
Depois entendemos que precisava cadastrar 
as pessoas. Aí a gente ia em um dia e fazia 
o cadastro, que é o que tem se mantido até 
hoje: faz o cadastro, não avisa ninguém, bate 
de porta em porta. No dia seguinte, quando a 
gente vai fazer a entrega, também não avisa. 
Por que? Pra não ter aglomeração. Marca o 
horário e faz tudo direitinho. Se fizer fila, a 
gente leva o álcool, a máscara para quem está 
sem e organiza a distância entre as pessoas. 
A gente também foi aprendendo a fazer na 
hora. É muito louco porque nós mesmos, 
quando paramos pra pensar, não sabemos 
como conseguimos fazer isso. A gente não 
tem ideia. Estamos tentando entender como 
tudo isso aconteceu e é muito louco. Hoje, por 
exemplo, a gente tem o resultado até o dia 23 
de julho, mais de 51 mil pessoas impactadas 
diretamente aqui no Complexo do Alemão. A 
gente distribuiu mais de 12 mil e quinhentas 
cestas básicas, com fraldas, absorvente, gás e 
remédio, até com assistência psicológica. 

Ontem eu entreguei uma cesta básica – eu 
gosto de falar disso porque é muito real para 
a gente – e a senhora desceu com ela e depois 
voltou e falou: “já que eu tô aqui, vou conversar 
um pouquinho”. Aí ela começou a compartilhar 
o que estava acontecendo e todos os 
sentimentos dela. 

RODA VIRTUAL 1

Por que? Pra não ter 
aglomeração. Marca o horário e 
faz tudo direitinho. Se fizer fila, 
a gente leva o álcool, a máscara 
para quem está sem e organiza 
a distância entre as pessoas.

“

”

Não está sendo só levar o 
alimento, está sendo ouvir 
mesmo o povo, que é uma coisa 
que a gente acredita muito 
que consegue realizar nesse 
trabalho porque vivemos aqui.

“

”
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A gente tem feito muito isso de bater na 
porta e a pessoa aproveitar para falar: “Vou 
aproveitar que você está aqui e 
vou conversar com você um pouco”. E aí fala 
da vida toda, fala da pandemia, e a gente não 
consegue sair dessa situação, Não está sendo 
só levar o alimento, está sendo ouvir mesmo 
o povo, que é uma coisa que a gente acredita 
muito que consegue realizar nesse trabalho 
porque vivemos aqui.

Mas porque a gente ouve e atua de acordo 
com aquilo que a gente ouviu, aquilo que é de 
fato a demanda dessas pessoas, o trabalho é 
muito cansativo. 

Os desgastes psicológico e físico são grandes, 
mas fazemos tudo com muito carinho, com 
muito amor. A gente chega em casa de 
pessoas que estão há cinco dias comendo pão. 
Encontramos famílias aqui no Alemão que têm 
25, 27, 30 pessoas dentro de uma casa com 
dois quartos, uma sala e um banheiro e não 
tem cozinha. A gente encontrou famílias com 
nove pessoas morando em um barraco que 
não tem porta. São três paredes de estuque e 
a porta é uma lona. 

Nós aprendemos muito. A gente achava que 
já entendia de favela, de tudo que a gente 
fazia aqui dentro, mas aprendemos muito. 
Inclusive coisas que a gente já fazia achando 
que estava certo e que a gente vai mudar. Fica 
o aprendizado, né?

Criamos redes sociais para o Gabinete de 
Crise para fazer prestação de contas e para 

que outras pessoas acompanhem o trabalho 
que está sendo feito, um trabalho sério. Em 
nenhum momento fomos procurados pelo 
Poder Público, mesmo pressionando. O 
Gabinete de Crise do Alemão sempre atuou, 
mas continuou pressionando porque eles 
são os responsáveis que teriam que atuar. 
O Complexo do Alemão não recebeu cesta 
básica da Prefeitura, não recebeu cesta básica 
do Governo do Estado, a atuação foi das 
instituições, do Gabinete de Crise. 

Também quero reforçar que tem outras 
instituições aqui no Complexo do Alemão, 
instituições respeitadíssimas que mesmo fora 
do Gabinete de Crise, estão trabalhando, como 
o Raízes em Movimento e a Educap. Essas 
instituições também estão atendendo famílias. 
O Complexo do Alemão, se não fossem os 
próprios moradores – porque a maioria das 
instituições são formadas pelos moradores –, 
teria hoje um impacto negativo muito grande. 

É importante ressaltar aqui que a gente 
também teve um problema grave com relação 
a notificação e subnotificação de casos. O 
Complexo do Alemão é um bairro formado por 
13 favelas e essas comunidades passam por 
outros bairros, como Olaria, Inhaúma, Ramos. 
As notificações estavam sendo direcionadas 
para esses bairros e, por isso, a gente não teve, 
logo no começo, um retorno da quantidade 
de casos confirmados dentro do Complexo do 
Alemão. Então o Gabinete de Crise também 
fechou uma parceria com as clinicas da família, 
que entenderam que precisavam colocar lá 
“Complexo do Alemão”, não o bairro ao qual as 
pessoas pertenciam. Isso fez melhorar muito.
Dentro do Gabinete de Crise, com essa 
questão das subnotificações, o Voz conseguiu 
criar um aplicativo para primeiro derrubar as 
fakenews, que eram absurdos que o povo 
realmente acreditava, e também para informar 
o número real de casos dentro não só do 
Complexo do Alemão, mas de outras favelas 
no Rio de Janeiro. Hoje, qualquer pessoa pode 
acompanhar o nosso trabalho através das 
redes do Gabinete de Crise do Alemão. 

RODA VIRTUAL 1

Criamos redes sociais para o 
Gabinete de Crise para fazer 
prestação de contas e para que
outras pessoas acompanhem o 
trabalho que está sendo feito, 
um trabalho sério.

“

”
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No Facebook é só buscar por “Gabinete de 
Crise do Alemão”. No Instagram e Twitter, 
somos o @gabinetealemao. Lá tem tudo que 
a gente faz, as ações durante a semana, todos 
os dias, e as formas de doar. 

Agradeço mais uma vez pelo convite para 
estar aqui. A Kátia estava falando sobre 
inclusão... Eu sou de um coletivo de mulheres 
e, no meio dessa pandemia, estou entre dois 
homens, que são o Raul e o René. Muita gente 
vê a mulher em um local que ela não pode 
se colocar. Tanto que me tornaram invisível 

dentro desse tópico, tanto me disseram “tentei 
falar com o Raul e o René, mas não consegui” 
que eu perguntei para a Wanda: “Você já 
falou com o Raul e com o René?”. A resposta 
dela foi  “Não. Eu estou falando com você”. 
Então é muito importante o que aconteceu 
aqui, essa relação com o CEDAPS que eu já 
tenho de outras parcerias. Muito obrigada pela 
oportunidade e por me incluir. Por me dar voz, 
a fala, quando normalmente são os homens 
que têm aí essa visibilidade. Muito obrigada.

Wanda, Kátia, muito obrigado pelo convite. 
É um enorme prazer contribuir com essa 
edição do Fala, Comunidade!, em especial 
considerando esse contexto tão difícil que 
todas e todos nós estamos vivenciando, 
que nos mobiliza a pensar outras formas 
de sociabilidade, outras formas de estar no 
mundo, amparados pela dor e pelo luto. 
É muito difícil produzir qualquer ação nesse 
momento porque, para além de ser uma 
ação de sobrevivência dentre as muitas que 
construímos ao longo de todo esse processo, 
estamos  lidando com uma ruptura social muito 
pesada que nos atravessa diretamente, manhã, 
tarde e noite. E pensando as comunidades de 
favela, atravessa mais diretamente ainda.
Aceitei prontamente o convite para estar aqui 
compartilhando essas contribuições e vou 

falar bem rapidamente alguns pontos que me 
parecem ser importantes, ações e proposições 
que estamos pensando. Inicio parabenizando 
o CEDAPS. É muito legal ver uma ONG 
histórica que tem contribuído ativamente no 
fortalecimento das Organizações da Sociedade 
Civil. Que tem contribuído para o controle 
social, em especial num contexto como esse 
de enfraquecimento do nosso processo 
democrático, enfraquecimento do diálogo, 
da participação social e da contribuição da 
Sociedade Civil para a construção de políticas 
públicas. Organizações como o CEDAPS, que 
estão no bojo desse movimento há quase 
trinta anos, são mais do que fundamentais. 
Nesse momento, elas são a estruturação do 
nosso processo democrático. Então, parabéns 

Richarlls Martins (Professor do NEPPDH/UFRJ e Coordenador da Rede Brasileira de 
População e Desenvolvimento)

Esse contexto tão difícil que
todas e todos nós estamos 
vivenciando, que nos mobiliza 
a pensar outras formas de 
sociabilidade, outras formas 
de estar no mundo,amparados 
pela dor e pelo luto.

“

”
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por vocês conseguirem continuar resistindo e 
aportando qualitativamente para a construção 
das políticas públicas no Brasil.

Me pediram para compartilhar um pouco 
o nosso processo de elaboração do Plano 
Emergencial de Enfrentamento a COVID-19 
nas favelas do Rio de Janeiro. Eu vou 
traçar três contribuições que me parecem 
importantes para essa discussão. A primeira 
delas – embora seja uma afirmação que 
praticamente faz parte do senso comum hoje 
– é fundamental e central em todos os espaços 
que buscam pensar a Covid-19: a pandemia 
escancara um conjunto de desigualdades 
históricas e estruturais nas cidades brasileiras. 
São questões como o saneamento básico, 
o alto déficit habitacional que a gente 
tem, a qualidade e o acesso à água, as 
violências históricas com estruturação ao não 
direito humano à saúde. São uma série de 
vulnerabilidades escancaradas com a COVID, né? 

Em especial, na realidade brasileira, a gente 
tem vivenciado uma crise de emergência 
sanitária internacional, uma crise de saúde, 
social, econômica, e que, em especial no Brasil, 
é uma crise ético-política. Essa crise ético-
política tem impactos diretos na construção 
de uma resposta integral e qualificada de 
enfrentamento à pandemia. A gente está tendo 
que enfrentar a pandemia ao mesmo tempo 
em que somos obrigados a dar conta de uma 
instabilidade política na qual os postulados 
são a própria construção do que a gente pensa 
de democracia. O nosso cenário é muito ruim 
porque não estamos tendo que responder 

só a uma doença nova, que cientificamente 
conhecemos pouco, que não tem insumos para 
tratamento, fármacos, medicamentos, que 
se opera a partir das evidencias científicas já 
pautadas. A gente não tem uma imunização 
nem uma vacina, e ainda tem um conjunto de 
desigualdades históricas que afetam o nosso 
processo. 

A gente está tendo que dar conta disso 
em associação a uma forte crise política 
que se relaciona diretamente com pilares 
democráticos, com a construção de bem 
comum, e que, em especial, alguns territórios 
vivenciam mais intensamente do que outros. 
Que territórios são esses? Quilombos, reservas 
indígenas, favelas, especialmente a zona rural 
quando a gente compara com áreas urbanas 
não periféricas, dentro dessa noção de pensar 
as cidades a partir dessa segregação louca que 
a gente tem no Brasil. 

A gente tem no Rio de Janeiro aproximadamente 
12 mil mortes relacionadas à Covid-19. 
Destas mortes, em torno de 8 mil aconteceram 
na cidade do Rio de Janeiro. Os dados 
preliminares que a gente tem hoje apontam 
que aproximadamente quase 700 mortes 
foram em favelas. Isso é um dado muito 
significativo para a gente porque coloca as 
favelas do Rio de Janeiro em maior percentual 
de letalidade do que mais de 15 estados 
do Brasil. Estamos falando, em números 
absolutos, de um nível de mortalidade muito 
significativo para a gente não ter uma ação 
estratégica de pensar políticas públicas para 
um determinado território.

A pandemia escancara um conjunto 
de desigualdades históricas e 
estruturais nas cidades brasileiras. 
São questões como o saneamento 
básico, o alto déficit habitacional que 
a gente tem, a qualidade e o acesso 
à água,as violências históricas com 
estruturação ao não direito humano 
à saúde.

“

”

Isso é um dado muito 
significativo para a gente 
porque coloca as favelas do Rio 
de Janeiro em maior percentual
de letalidade do que mais de 15 
estados do Brasil.

“

”
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Foi a partir dessa constatação que a gente fez 
uma prospecção ainda em março. Um grupo 
de pesquisadores, pesquisadoras, cientistas 
de algumas universidades como a UFRJ, PUC-
Rio, UERJ1, Fiocruz, se reuniram juntamente 
com ativistas e articuladores de territórios 
de favelas do Alemão, Rocinha, Cidade de 
Deus e Santa Marta para pensar uma frente 
que conseguisse induzir uma política pública 
específica e emergencial de enfrentamento 
a Covid-19 nas favelas. Esse processo se 
iniciou na última semana de março, com uma 
reunião presencial na primeira semana de abril. 
Rapidamente a gente conseguiu construir 
um plano alocado em três grandes eixos, que 
chamamos de três “dispositivos emergenciais”, 
para dar conta mínima do que a gente avistava 
naquele momento: que seria um genocídio 
se a expansão do Coronavírus chegasse 
nas favelas, como de fato chegou, como já 
vínhamos denunciando há mais de três, quatro 
meses.

Essa construção se deu a partir de uma 
constatação muito pragmática. Pensar a favela 
no interior das políticas públicas é uma pauta 
que, nos últimos 15 anos, saiu do cenário de 
visibilidade da gestão pública, da construção 
e estruturação do pensar a cidade. A favela 
não está, há mais de 15 anos, no conjunto 
das narrativas públicas sociais, em um pensar 
a partir da lógica da política urbana e da 
perspectiva de direito a cidade. 
Ela entra e se potencializa, seja no imaginário 
social, seja na orientação das políticas públicas, 
com um pensar favela a partir exclusivamente 

1 UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro / PUC - Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / UERJ - Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro
2 SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
3 ALERJ - Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

da lógica da segurança pública. Essa 
constatação nos fez antever que, se há mais 
de 15 anos o Estado brasileiro pensa a favela 
exclusivamente a partir da lógica da política 
pública, e não a partir da lógica de política 
urbana, o que faria com que  ele, nesse 
momento, tivesse um olhar diferenciado para 
pensar favela de uma outra forma? E foi o que 
aconteceu efetivamente. A gente não teve uma 
diretiva específica para o enfrentamento da 
Covid-19 nas favelas.

Esse nosso plano conseguiu reunir atores 
estratégicos como articuladoras e articuladores 
de favelas, pesquisadores das universidades, 
mas também o Sindicato dos Médicos, 
Sindicato das Enfermeiras, Sindicato dos 
Agentes Comunitários de Saúde, Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva e a SBPC2. É um 
conjunto de atores públicos diferentes para 
pensar essa pauta e como a induzir na gestão 
pública. Essa formulação levou à construção do 
plano que a gente lançou em primeiro de maio. 
Esse plano foi prontamente acolhido quando o 
entregamos à Secretária Municipal de Saúde, 
à Secretária Estadual de Saúde a época e 
lideranças no parlamento. Confesso que 
tivemos uma certa surpresa quando a ALERJ3 
assumiu um compromisso público de, a partir 
de um fundo emergencial da assembleia para 
o Coronavírus, financiar a alocação de recursos 
para implementação do plano. Desde então, a 
gente tem que trabalhar intensamente com a 
ALERJ. Já se passaram quase 3 meses desse 
processo de tirar esse plano do papel e ampliar 
a construção de três dispositivos centrais em 
cinco favelas do Rio de Janeiro 

Essa constatação nos fez antever que, 
se há mais de 15 anos o Estado brasileiro 
pensa a favela exclusivamente a 
partir da lógica da política pública, 
e não a partir da lógica de política 
urbana, o que faria com que ele, 
nesse momento, tivesse um olhar 
diferenciado para pensar favela de 
uma outra forma?

“

”

Ou seja, todos, pelo menos
no âmbito do espectro-político, 
consideram que é fundamental 
ter uma estratégia emergencial
para favelas, a ponto de 
aprovar os seus pareceres.
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que foram escolhidas a partir de um recorte 
demográfico e das projeções de impacto 
que, em especial em territórios com maior 
densidade populacional, o Coronavírus terá.
A gente está em um processo que, na opinião 
de quem trabalha com urgências da vida, é 
letárgico e burocrático dentro da estrutura 
da ALERJ. Depois de construir um plano 
orçamentário, tivemos reuniões técnicas 
com as secretarias estadual e municipal de 
Saúde. Esse projeto virou um PL1, uma medida 
legal a ser votada que vai destinar recursos 
orçamentários na casa de aproximadamente 
20 milhões para que o plano seja 
implementado por um período emergencial 
entre 4 e 6 meses. Até esse momento, o PL 
recebeu todos os pareceres favoráveis. Esse é 
um dado interessante, porque o projeto passou 
por cinco comissões: desde a Comissão de 
Direitos Humanos, presidida pelo campo da 
esquerda, até a Comissão de Financiamento, 
presidida pelo PSL2. Ou seja, todos, pelo 
menos no âmbito do espectro-político, 
consideram que é fundamental ter uma 
estratégia emergencial para favelas, a ponto 
de aprovar os seus pareceres. A proposição 
é que o projeto seja votado na semana que 
vem. Seria votado nessa semana, mas recebeu 
emendas e está sendo negociado.

O plano opera a partir de três grandes eixos 
que a gente está chamando de dispositivos 
ou unidades de satélites. A ideia é pensar 
uma estrutura de atendimento direto, os 
chamados Centro de Atenção à Covid nas 
Favelas, utilizando a estrutura da Clínica da 
Família ou nas proximidades de escolas, onde 
1 PL, abreviação para “Projeto de Lei”
2 PSL - Partido Social Liberal (partido político).

for possível fazer atendimentos. Inclui, ainda, 
uma estrutura de isolamento assistido, que 
seja próxima às unidades das favelas, para 
que as pessoas que já tenham comprovado a 
infecção não fiquem no ambiente domiciliar. 
Há também o que chamamos de Centro de 
Apoio Social, que trabalhará em diálogo com 
o Cras, com os agentes comunitários de saúde 
em uma linha de monitoramento, de produção 
de dados, de uma busca ativa nas casas. A 
composição desses três grandes dispositivos 
orienta o plano, que tem uma pegada de 
monitoramento, de articulação. 

O que a gente conseguiu fazer até esse 
momento? Esse plano teve um dado muito 
positivo, que foi o documento que subsidiou, 
na câmara de vereadores, a partir de um PL 
escrito pelo vereador Reimont, a aprovação de 
uma política específica para as favelas. Ele já 
foi aprovado pela câmara de vereadores e está 
esperando a sanção do prefeito Crivella. 
No âmbito da ALERJ, além dessa negociação 
para aprovação destes recursos públicos para 
implementação do plano, a deputada Renata 
Souza, a partir do plano, também construiu um 
PL aprovado pela assembleia e já sancionado 
pelo governador Witzel, que criou um programa 
emergencial de Covid na favela com o objetivo 
de educar e divulgar estratégias de saúde. 

Essa articulação das universidades com 
articuladores de territórios de favelas, 
associações científicas e sindicatos 
profissionais foi uma resposta que nós 
conseguíssemos dar a essa crise sanitária 
emergencial que a gente está vivenciando. 

Gostaríamos que os trâmites  públicos fossem 
menos letárgicos e mais emergenciais, dado o 
perigo à vida que está nessa discussão. Que 
considerassem o caráter pandêmico que se 
coloca, em especial quando a gente considera 
que a Covid-19 está matando as pessoas 
pobres e periféricas, negros. Que todos os 
recortes epidemiológicos nos mostram que são 
essas as pessoas que estão morrendo. Temos 
uma pauperização da doença e isso demanda 
gestoras e gestores públicos qualificados 

Por isso, não há como pensar
– ou, pelo menos, não deveria 
ser possível pensar nesse 
momento – ações para as
favelas que não dialoguem 
diretamente com o fortalecimento 
do Sistema Único de Saúde

“
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e preocupados com a vida, com ações 
emergenciais para os territórios com maior 
letalidade.

Eu acho que a gente precisa ampliar a rede de 
pressão pública nesse momento. Me parece 
que essa deve ser uma estratégia nossa a 
ser pensada com mais carinho: como a gente 
consegue ampliar essa rede para fazer pressão 
pelas ações emergenciais e estruturais? 
A construção dessas ações emergenciais 
nesse momento se relaciona com o quadro 
pandêmico, que é um quadro novo, já que a 
gente não vivenciou essa experiência antes. 
Mas ela está colocada a partir da construção 
e da necessidade de políticas públicas que 
são essenciais. Por isso, não há como pensar 
– ou, pelo menos, não deveria ser possível 
pensar nesse momento – ações para as 
favelas que não dialoguem diretamente com 
o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, 
com o fortalecimento do Sistema Único de 
Assistência Social ou com políticas públicas 
não pautadas pela lógica da segurança pública 

genocida. A gente teria que pensar uma 
reorientação dos nossos critérios de civilização, 
quais são os pilares civilizatórios que a gente 
entende que são centrais nesse momento para 
a construção de uma sociedade mais justa, 
mais igualitária e menos desigual. Acho que 
a pandemia pode ser, se a gente tiver bons 
olhares, uma possibilidade para repensar a 
constituição das nossas políticas públicas. 
Agradeço mais uma vez e dou os parabéns 
ao CEDAPS. Acho que ações como essa 
são fundamentais para a gente rearticular 
as nossas redes sociais em favor das 
populações de maior vulnerabilidade. A gente 
consegue muito bem nomear, dizer quais 
são elas. Finalizo agradecendo e também 
me solidarizando mais uma vez com todas 
as pessoas enlutadas nesse momento em 
que o Brasil chega a quase 90 mil mortes 
em decorrência da Covid-19. É momento de 
pensar o quanto nós como sociedade estamos 
muito aquém de responder as demandas da 
população brasileira.

Rafael Sousa (Assistente social, Comunicador e Articulador comunitário no Complexo do Lins)

Bom dia a todos e todas. Eu sou Rafael da Voz 
do Lins. Primeiramente gostaria de parabenizar 
o CEDAPS pelos 27 anos de existência. 
Vida longa ao CEDAPS! Parabéns pelo lindo 
trabalho feito durante todos esses anos de 
caminhada. 

Como todos sabem, o Lins está sofrendo uma 
operação desde o início da manhã de hoje e 

durante a troca de tiros um cabo de fibra ótica 
foi rompido, então não tenho uma internet 
estável para poder participar da live. O sinal 
da operadora de telefonia celular aqui é muito 
ruim, então vou gravar um vídeo rapidamente 
falando um pouco da situação aqui no Lins, em 
especial no contexto de pandemia.
O Lins é um território historicamente 
negligenciado pelo poder público. Contando 

(Voz do Lins) decidiu criar uma
campanha chamada Lins Solidário, 
focada na questão da segurança 
alimentar desses moradores 
que ficaram sem renda nesse 
momento de pandemia.

“
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um pouco da história: os negros que eram 
alforriados lá no finalzinho do império 
vinham morar aqui. Desde então, as pessoas 
que vieram no Complexo do Lins estão 
negligenciadas pelo Poder Público nas áreas 
da educação e saúde. Em todas as áreas é 
negada a cidadania das pessoas daqui. 

A gente tem trabalhado duas vertentes aqui 
no Lins de Vasconcelos. A página Voz do Lins 
foi criada primeiro para dar voz aos moradores 
sobre as questões sociais e os problemas 
que a gente vivencia aqui, mas também para 
trabalhar a autoestima das pessoas que 
moram nesse território. É um território muito 
potente, com uma galera com um potencial 
tremendo que precisa ser desenvolvido. A 
gente tem esse potencial para fazer muita 
coisa boa, mas tem que acreditar. Algumas 
vezes os noticiários falam daqui como um lugar 
ruim, que só tem criminalidade, tiroteio. Mas 
não é isso! Muito pelo contrário, é um território 
que tem muita coisa boa, mas que padece por 
falta de política habitacional e de saneamento 
básico, que tem um impacto direto na saúde. 
É um território que não tem cobertura, em 
boa parte, do Programa de Saúde da Família. 
Isso deixa ainda mais vulnerável a população 
que está aqui. Isso tudo se acentuou a partir 
de março, com o início da pandemia no Brasil. 
Foi pensando nisso que naquele mês a página 
Voz do Lins, que por muito tempo trabalhou 
comunicação comunitária com a intenção 
de dar voz aos moradores, decidiu criar uma 
campanha chamada Lins Solidário, focada 
na questão da segurança alimentar desses 
moradores que ficaram sem renda nesse 

momento de pandemia. 

Temos trabalhado muito desde março para 
atendermos as famílias na medida do possível. 
Já conseguimos entregar mais de duas mil 
cestas básicas, mais de cinquenta panelas de 
alimentos, chegando a uma parte do Lins, mas 
sabemos que existe o desafio de chegar a mais 
pessoas. Ainda que hoje exista a flexibilização, 
muita gente ficou desempregada, muita gente 
perdeu a renda definitivamente. Por isso, 
vamos tornar essa campanha contínua. 
Então, temos também esse desafio de 
organizar um trabalho que não seja pontual, 
apenas na pandemia. Iniciamos o processo 
de formalização de uma organização para o 
Lins a partir da página Lins de Vasconcelos 
para que a gente possa atuar não só na 
questão de segurança alimentar, mas também 
na defesa de direitos, na questão de saúde 
pública, na sensibilização das pessoas, além de 
provocar o poder público a estar presente aqui 
através dessa secretaria, através da justiça da 
defensoria. 
A gente carece de serviços públicos, mas 
também tem uma potência muito grande 
enquanto indivíduos, enquanto grupo que 
sobrevive desde a época do império, quando 
os primeiros moradores do Complexo do 
Lins estavam aqui. É um desafio manter essa 
comunidade toda pulsante, mas eu acredito 
muito no potencial do povo do Lins, porque 
a gente só chegou aqui porque houve muita 
resistência e muita solidariedade entre os 
moradores. Apesar de tudo e de todos, a gente 
está sobrevivendo, a gente está lutando para 
que haja dignidade na forma como o território 
é tratado pelo poder público. Para que não seja 
negada nossa cidadania e a nossa dignidade 
de viver e estar aqui neste território! 
Observamos que muitas vezes o braço do 
Poder Público é o braço armado, né? Se for 
falar de política do Estado do Rio para as 
comunidades do Lins, nunca houve! A política 
é bala. Muitas balas e muitos tiros que não 
resolvem nada e pioram a situação. Por causa 
da forma com que a segurança pública lida 
com o território, muitas vezes as pessoas 
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A gente carece de serviços públicos, 
mas também tem uma potência 
muito grande enquanto indivíduos, 
enquanto grupo que sobrevive desde 
a época do império, quando os 
primeiros moradores do Complexo 
do Lins estavam aqui.
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que moram aqui têm dificuldade de buscar 
recolocação no mercado de trabalho porque 
têm um CEP do território do Complexo do Lins. 
Outra questão importante é a saúde mental, 
afetada diretamente por esses confrontos todos. 
Enfim, a população, apesar de todas essas 
dificuldades, sobrevive. Mas não tem que 
ser assim! O território tem a potencialidade 
necessária para que as pessoas consigam 
se desenvolver, mas o poder público precisa 
se fazer presente para que elas tenham 
qualidade de vida. Uma das bandeiras da 
Voz do Lins é essa: qualidade de vida para 
os moradores do Complexo do Lins. A gente 
quer água limpa, saneamento básico, saúde 
pública, uma educação que de fato vá atender 
aos interesses de jovens e crianças para que 
consigam oportunidades no futuro. Queremos 
lazer, que é algo negado a todo momento ao 

povo favelado aqui do Lins. A forma que se 
encontra de ter lazer aqui são os bailes funks. 
Aí as pessoas dizem “Não! Não façam bailes 
funks” e mandam a polícia para o baile. E, 
assim, é negado o lazer também. Sobre cultura, 
nem se fala! 

Estamos no movimento de buscar a cidadania 
que nos é negada. É difícil, demanda muita 
resiliência, resistência e foco, mas a gente está 
nessa missão de tornar o Lins um lugar com 
qualidade de vida, gerar oportunidades para os 
moradores, em especial para os mais jovens. 

Então é isso, pessoal. Essa é a minha 
participação. Muito obrigado, me desculpem 
por não poder estar participando aí, mas essa 
é a forma com a qual eu encontrei de estar 
presente nesse momento tão importante para 
o CEDAPS, em sua celebração de 27 anos.

(Jota)- Bom dia, salve, salve! Muita satisfação 
estar com vocês.

(Wanda Guimarães)- Nós é que temos todo 
o prazer de te receber aqui. A gente quer que 
você conte um pouco como está funcionando 
aí na Cidade de Deus, quais são as 
articulações, como é que vocês estão, nesse 
momento em que e gente não tem estrutura 
nenhuma governamental, mas vamos nós por 
nós. É com você. 
(Jota)- Primeiro quero agradecer mais uma 

vez a parceria do CEDAPS. Quando eu 
estava começando aqueles projetos de forma 
autônoma, não mais só atuando em algumas 
redes, o CEDAPS foi o lugar que eu procurei 
para ter alguma assistência, uma assessoria. É 
uma satisfação poder vir aqui agora somar. 
Eu sou Jota Marques, morador da Cidade de 
Deus. Hoje atuo como conselheiro tutelar 
em Jacarépagua, Zona Oeste do Rio de 
Janeiro. Eu trabalho com a educação e acho 
que essa pandemia desnivelou bastante a 
área da assistência social, da educação, da 

Jota Marques (Educador popular e Conselheiro Tutelar de Jacarépagua)
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Esse vírus, apesar de democrático 
no sentido de chegar a todas 
as classes sociais, em todas as 
casas, encontra desigualdades 
que não são democráticas. As 
desigualdades têm CEP, têm 
cor, têm endereço.
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saúde, tudo o que envolve nossa vida, nosso 
desenvolvimento humano. Aqui na Cidade de 
Deus eu costumo dizer que o assistente social 
faz parte desse processo de enfrentamento à 
expansão da pandemia, com aquele olhar para 
as famílias “oh, o problema vai vir” e a gente 
precisa se preparar para ele. Foi literalmente 
assim que funcionou. 

A Barra da Tijuca, território ao lado da Cidade 
de Deus, desde o primeiro momento estava 
liderando os casos de contágio. Obvio que 
eles lideram o número de casos porque fazem 
mais testes, mas a gente sabe também que 
esse vírus, apesar de democrático no sentido 
de chegar a todas as classes sociais, em todas 
as casas, encontra desigualdades que não são 
democráticas. As desigualdades têm CEP, têm 
cor, têm endereço. 

A gente via que a Barra da Tijuca estava 
liderando os casos confirmados e a Cidade 
de Deus é vizinha da Barra. Nossos 
moradores são empregados desse território 
mais abastado, então veio o alerta: se nós 
trabalhamos lá e é lá que estão os infectados, 
o vírus vai chegar na gente, não tem como, ele 
vai chegar na gente. 

Eu lembro bem quando eu perguntei a primeira 
vez sobre o vírus para um grupo de mães 
que eu participo pelo Conselho Tutelar. Eu 
disse que “se o vírus chegar, como a gente vai 
fazer? Alguém vai precisar de alguma coisa”? 
Eu estava tentando entender como esse vírus 
ia gerar impacto na nossa vida. Algumas 
responderam que teriam necessidades se 
tivessem que ficar isoladas, pois não teriam 
como alimentar seus filhos. Outras estavam 
em dúvidas se as escolas fechariam ou se 

a gente ainda estava naquele debate sobre 
ter ou não merenda nas escolas. No primeiro 
momento, quando ainda se debatia o risco, 
a merenda estava liberada, (Jota está se 
referindo a discussão que houve propondo 
abrir as escolas para as crianças poderem 
fazer as refeições, e as mães se viam em 
dúvidas sobre o risco vs. necessidade de 
acesso à alimentação). Outras famílias falaram 
“nós conhecemos pessoas que, se tiverem 
isolamento total, vão sentir fome, vão sentir 
sede, vão ter dificuldade para manter uma 
higiene pessoal e familiar adequada”. Isso 
por causa da falta de água, reflexo da falta 
de estrutura, falta de saneamento básico, de 
acesso aos materiais de limpeza, de higiene, 
tudo isso que a agente já sabe bem como é. 
Foi aí que deu o “click”: vamos montar uma 
mobilização urgente por aquilo que parece 
essencial. Álcool em gel era uma coisa que a 
gente já não tinha acesso, era caro. Luvas a 
gente não estava conseguindo encontrar. Na 
época havia dúvida se máscara, álcool em gel, 
luva e tudo mais, deveriam ser usados. Não sei 
se vocês lembram disso. Havia dúvida porque 
a utilização incorreta da máscara ou da luva 
podia causar a contaminação se você tivesse 
contato com o rosto. O álcool em gel, por sua 
vez, “cola” e pode espalhar... era uma coisa muito 
difícil de entender. A gente pensava “pô, o que 
a gente faz”? 

Eu lembro que no início a gente não usava 
nada. A gente fez de corpo e alma a entrega 
das primeiras doações. Eram kits, de limpeza, 
de higiene pessoal e um pouquinho de 
comida para 48 famílias. Dois dias depois que 
começamos a arrecadação, fizemos a entrega e 
teve o primeiro caso confirmado na Cidade 
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de Deus. Isso pra gente foi um “saqualéu”. A 
gente olhou um para o outro da doação e falou 
“o vírus chegou, o vírus tá aqui. Agora a gente 
vai precisar demais dos mais fortes”. 
A gente sabia que ia precisar dos mais fortes 
porque historicamente nos faltam estruturas 
básicas de cuidado, nos faltam políticas que 
sejam públicas e não apenas privadas. E quando 
eu digo que são políticas públicas/privadas, eu 
tô dizendo que essas políticas são pensadas 
apenas pelo corpo político. Não há um olhar de 
atravessamento daquele que vai ser impactado 
por inteiro por aquela política pública. 

A Cidade de Deus isso é um território de 53 
anos de idade, que nasceu das enchentes de 
1966. É fruto de uma grande falta de estrutura 
do Rio de Janeiro. Em 1996 tivemos  enchentes 
novamente e, caso aconteça de novo, as 
pessoas sofrerão de novo, outras pessoas 
morão e perderão suas casas. Todos os anos, 
quando o tempo fecha, como fechou hoje, a 
gente já sente medo. Dá medo. Mas o nosso 
medo é da chuva? Deveria ser da ausência de 
políticas públicas que só se fazem presentes 
com seu braço armado na Cidade de Deus. 
Essa presença, que é uma escolha política, teve 
um impacto não só na nossa vida em 53 anos 
de território, mas também durante as nossas 
entregas de kits e cestas na pandemia.
Trago memórias que a gente não vai esquecer. 
Nós estávamos fazendo um trabalho do Estado, 
ou seja, entregando comida, entregando 
informação, democratizando o conhecimento, 
falando sobre saúde, pedindo isolamento, 
explicando para as pessoas a importância 
disso. Fizemos nosso trabalho. Agora já 
nesse momento como Frente de CDD, que é 

o espaço que eu ocupo junto com outros 50 
companheiros do território, representantes de 
várias redes que atuam no nosso território. Nós já 
ultrapassamos a marca de 8 mil famílias atendidas. 

Mas no meio desse tempo todo, agora com 
esse marco que nos orgulha muito porque foi 
resultado de uma mobilização comunitária, a 
gente teve uma operação policial, por exemplo, 
que ficou conhecida mundialmente. Nós 
tínhamos acabado de fazer uma entrega de 
comida, e uma operação policial começou. Nós 
ficamos no meio do fogo cruzado. Operação 
policial esta que estava sendo monitorada por 
drones, ou seja, sabiam que nós estávamos lá. 
Existem escolhas, não acaso. Eles sabem o 
que estão fazendo, sabem quando devem agir, 
sabem quando não vão atuar. Se a Cidade 
de Deus é um território que já tem desde 
o berço um histórico de abandono, a gente 
sabia que se não fosse nós por nós, ninguém 
seria pela gente. Então a gente começa as 
mobilizações de cuidado, as mobilizações de 
entrega, mas sempre é sempre importante 
dizer que as nossas mobilizações, não são 
apenas de solidariedade. Nós estamos quando 
realizamos as nossas frentes, seja Frente CDD, 
seja o Gabinete do Alemão, seja a Frente de 
Acari, seja na Maré, o Movimenta Caxias na 
Baixada, e tantos e tantos outros como lá em 
Paraisópolis, em São Paulo, dando um show 
de organização popular na saúde. As frentes 
estão mostrando que tecnologias sociais 
populares e criativas são possíveis 
como políticas públicas. E quando há participação 
da população, esses problemas podem ser 
enfrentados e soluções podem ser apresentadas. 
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Para deixar uma observação para fechar nesse 
minuto final: esses problemas não foram 
nós que geramos e a gente precisa lembrar 
disso. Nós não podemos carregar – falo com 
respeito –, a cruz desse processo que atinge 
todos nós. No entanto, o Brasil possui uma 
população periférica pobre e diversa em todo 
os seus sentidos, e extremamente potente 
e disponível para encontrar soluções. Os 
políticos, aqueles que estão nos gabinetes, as 
mídias, as grandes instituições que possuem 
algum poder estrutural precisam horizontalizar 
o processo de desenvolvimento de saúde nas 
comunidades. A gente precisa trazer para 
a base essa coautoria de desenvolvimento 
de políticas públicas. Eu não quero mais ser 
apenas uma voz potente. Eu não quero mais 
ser reconhecido como dono de um discurso 
importante, eu quero ser coautor da mudança, 
eu quero ser protagonista da mudança, eu 
quero estar no centro do debate e com poder 
de decisão nas coisas. Quando eu falo que 
“eu quero”, eu falo de todos nós, participação 
na política é essencial para a gente fazer essa 
transformação. 
O que a gente viu com esse vírus, é que a 
gente precisa reocupar o espaço de poder. Que 
os espaços de poder precisam ter as nossas 
necessidades, e políticas públicas precisam 
deixar de serem privadas. A Frente de CDD 
faz um trabalho de organização. Deram um 
show. Deram aula de fato de como cuidar das 
pessoas, de como cuidar do Rio de Janeiro, e é 
por isso que a gente está aqui. 

(Wanda) Obrigada, Jota! É isso mesmo. A 
gente também acredita que as ações solidárias 

são eminentemente políticas. Quem está 
fazendo isso chegar sabe muito bem o que 
quer e sabe o quanto tem de buraco por trás, 
aprofundados principalmente nessa pandemia. 
A gente tem o real retrato de tudo o que está 
acontecendo nessas periferias, que não é um 
problema de agora, é um problema de muito 
tempo, mas que de fato abriu esse flanco, nos 
escancarou coisas que a gente já sabia. Quem 
está perto sabe e conhece, mas agora parece 
que a sociedade começou a enxergar, a olhar 
mas, por outro lado, a gente não tem uma ação 
imediata de necessidade pra que isso possa 
acontecer né. 
A gente vai aí correndo atrás e acaba 
ocupando espaços do Estado, que de fato não 
é nosso.  A gente faz com muita crítica, mas 
a gente também não quer deixar as pessoas 
morrerem de fome porque a vida é mais 
importante nesse momento. Então a gente te 
agradece muito por dividir um pouco da sua 
experiência com a gente. Sabemos que não 
está sendo fácil para ninguém e agradecemos 
o seu tempo. Certamente teremos algumas 
perguntinhas que o nosso pessoal da equipe 
de apoio já está colocando na tela. 

Eu queria lembrar que a gente tinha uma 
outra pessoa nessa mesa, o Rafael, da Voz do 
Lins, que de manhã nos informou que ficou 
sem internet em função de um tiroteio na 
comunidade e não pôde participar. Eu acho 
que isso é muito emblemático para a gente. 
Até a participação virtual fica entrecruzada 
pela violência. Isso é muito ruim. A gente 
estava contando com ele aqui nessa mesa, 
mas esperávamos principalmente que não 
tivéssemos nenhuma intercorrência de 
violências nesses locais, principalmente 
nesse momento. Mas o que a gente mais tem 
visto é isso: as comunidades absolutamente 
abandonadas ou entrincheiradas sem 
poder sequer participar virtualmente em 
algumas situações. Deixamos aqui a nossa 
solidariedade com  o Rafael e dizer que a gente 
estava contando com ele. 

A gente precisa trazer para 
a base essa coautoria de 
desenvolvimento de políticas 
públicas. 

“

”
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que nos move?

Wellber Santiago (Coletivo Social Fábrica de Rimas/Nova Brasília- Salvador)

Cumprimento a todos e a todas com uma boa 
tarde. É um prazer estar aqui! Em tempos 
de Covid-19 a gente precisa se reinventar, 
né? Que bom seria se a gente pudesse estar 
todos juntos em um ambiente só, podendo 
se conhecer. Mas fica para uma próxima 
oportunidade, em breve. A tecnologia tem esse 
viés também, de nos aproximar, né? Que essa 
tarde seja de muito aprendizado, muita troca 
de ideias, de muita produtividade. 
Eu sou Wellber Santigo, mas a rua me conhece 
como Wel Santiago. Eu sou coidealizador 
do Coletivo Social Fábrica de Rimas, que 
atua em comunidades periféricas aqui de 
Salvador, sendo mais restrito ao território do 
bairro de Nova Brasília, que concentra outros 
macroterritórios. 

Nova Brasília é uma comunidade periférica 
de Salvador com cerca de 90 a 100 mil 
habitantes. Todo esse macroterritório onde 
eu resido, o Loteamento Vilamar, é onde a 
atuação da Fábrica de Rimas acontece. A 
princípio, somos de 20 a 30 mil moradores que 
atuam aqui desde 2013 com o Coletivo Social 
Fábrica de Rimas, que antes era um coletivo 
apenas cultural. A gente começou a perceber 
as vulnerabilidades do bairro, vimos que não 
era só a falta da cultura, mas também outros 
tipos de assistências. O Fábrica de Rimas 
nasce como um coletivo cultural e passa a 
ser um coletivo social por compreender essas 
outras deficiências da nossa região.

Vou passar um resumo do histórico do 
Coletivo Social Fábrica de Rimas que, vale 
ressaltar, faz parte da Rede de Comunidades 
Saudáveis daqui de Salvador e tem parceria 
com o Grupo de Apoio e Prevenção à HIV/
Aids da Bahia1, junto com o CEDAPS, do 
Rio de Janeiro. Nós não estamos sozinhos. A 
gente está trabalhando em coletivo, e esse 
é o conceito de nos denominarmos coletivo: 
atuamos em coletividade, atuamos com outras 
pessoas, com outras frentes. O coletivo nasce 
em 2013 através da minha pessoa, Wel 
Santiago, e Josemar Oliveira que é um artista 
visual, grafiteiro do bairro do Loteamento 
Vilamar. Apresentamos para a comunidade 
uma nova perspectiva de potencialização e 
descentralização da cultura. Nós trabalhamos 
com arte-educação através da cultura Hip-Hop 
e seu universo, com o break-dance, o grafite, 
os DJs e os MCs. Dentro dessa concepção, 
trabalhamos com arte e educação envolvendo 

O Fábrica de Rimas nasce
como um coletivo cultural e 
passa a ser um coletivo social 
por compreender essas outras
deficiências da nossa região.

“

”

A gente está trabalhando em 
coletivo, e esse é o conceito de 
nos denominarmos coletivo:
atuamos em coletividade, 
atuamos com outras pessoas, 
com outras frentes.

“

”
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todas essas frentes, todas essas ferramentas e, 
por que não dizer, essas diferentes artes.

Em 2013 nós implementamos o Coletivo Social 
Fábrica de Rimas para descentralizar a cultura 
Hip-Hop, que acontecia apenas no centro 
da cidade e só tinha cartas marcadas. Nosso 
bairro tem vários artistas, vários potenciais, 
e esses meninos estavam sendo perdidos. 
Ou ganhos, na realidade, pela criminalidade, 
pelos caminhos errados. Foi aí que o Coletivo 
Social Fábrica de Rimas nasceu, trazendo 
tendências e advertências em forma de cultura, 
transformando as vidas das pessoas através da arte.

Somos um coletivo completamente 
independente. Não temos ajuda ou qualquer 
incentivo financeiro de iniciativa pública ou 
privada. Atuamos de forma completamente 
independente, obviamente com ajuda de 
algumas pessoas.

O Coletivo Social Fábrica de Rimas vem 
também como um gatilho de potência da 
cultura Hip-Hop e descentralização dessas 
artes. A nossa intenção é ser um coletivo 
itinerante, mas graças à questão financeira, 
não é possível ainda fazer algo mais amplo. 
A gente fica restrito aos nossos bairros e ao 
nosso território. Nosso conceito era fazer uma 
intervenção por mês mas, como somos nós 
que financiamos todas as intervenções do 
coletivo, entre arte, educação, saúde e esporte, 
fica complicado e a gente acaba fazendo uma 
vez no ano e em alguns anos a gente não 
consegue fazer por falta de parcerias e de 
dinheiro.

Nós trabalhamos com ativismo social, com 
formação de conduta do indivíduo.Trabalhamos 
com a comunidade em processos pedagógicos 
unindo todas as artes que a cultura Hip-Hop 
nos proporciona. O grafite é uma delas. A 
poesia e a música também. A gente trabalha 
nesses conceitos visando reduzir os efeitos da 
vulnerabilidade social que leva o nosso público, 
que é um público infanto-juvenil, a ter opções 
negativas para sua vida. 

A gente mensura ter atendido – já vamos 
lá para o sexto ou sétimo ano de existência 
–  quase 300 pessoas. Pessoas que chegam 
ao bairro, que nos conhecem e conhecem o 
coletivo e depois vão escolher suas vidas. 
Temos um pouco de deficiência porque não 
possuímos uma base, um espaço físico para 
administrar mais atividades. Um exemplo é 
a ideia do pré-vestibular comunitário, que 
ainda não saiu do papel. Nós já recebemos 
doações para a implementação desse 
projeto que fomenta a educação e ajuda o 
jovem a ingressar ao ensino superior mas, 
infelizmente, não possuímos espaço físico para 
atuarmos e colocarmos uma sala de aula em 
funcionamento. 

A gente também tem a perspectiva de 
implementar oficinas de grafite e oficinas de 
DJs, que também envolve a tecnologia, mas 
falta o espaço. Por enquanto nós atuamos 
apenas na rua, que é, também, diga-se de 
passagem, a casa da cultura Hip-Hop, né? A 
cultura Hip-Hop nasce na rua, nasce dos guetos 
dos Estados Unidos e ganha as ruas do mundo. 

Foi aí que o Coletivo Social 
Fábrica de Rimas nasceu, 
trazendo tendências e 
advertências em forma de 
cultura, transformando as vidas 
das pessoas através da arte.

“

”

Trabalhamos com a comunidade 
em processos pedagógicos 
unindo todas as artes que a 
cultura Hip-Hop nos proporciona. 

“

”
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Agora em 2020 o Coletivo Fábrica de Rimas, 
por causa dessa crise que se estabeleceu pela 
Covid-19, implementou um projeto social que 
se chama Geladeira Solidária. Ela fica em um 
ponto focal onde todas as pessoas passam e 
conseguem perceber a presença da geladeira, 
que é envolvida com arte. A gente acredita 
que a arte causa um bloqueio que impede 
que as pessoas vandalizem qualquer tipo de 
equipamento instalado. Que bom seria se as 
pessoas pudessem compreender o papel de 
cada artista. Que bom seria se as pessoas 
soubessem valorizar a arte de cada pessoa. Eu 
não digo só quem faz desenho. Estou falando 
das pessoas que fazem arte, que dançam, que 
cantam, que interpretam corporalmente e de 
diversas outras formas. Enfim, a geladeira é 
grafitada. Ela tem um símbolo artístico em volta. 

Toda geladeira tem alimento dentro e lá 
o nosso lema é: Quem tem, bota, e quem 
não tem, tira só o necessário. Nesse período 
de Covid-19 pensamos em reduzir as 
vulnerabilidades sociais que já existiam antes 
da pandemia e só potencializaram. A gente 
se refere à questão do desemprego: Salvador 
é a capital do desemprego no Brasil. O 
desemprego e a fome já eram problemas que 
a gente lidava e a Covid-19 só potencializou e 
deixou isso mais à mostra.

A falta do emprego gera a falta do dinheiro, 
que gera a falta do alimento na despensa das 
pessoas. Foi por isso que a gente colocou 
a Geladeira Solidária no nosso bairro, que 
as pessoas têm aproveitado como uma 
oportunidade de saciar a sua fome. Foram 

cerca de 70 pessoas em menos de um mês 
de implementação. Fomos notícia em alguns 
jornais impressos, online e televisivos e 
estamos recebendo doações de todo o Brasil 
e da própria comunidade, que tem abraçado 
essa causa. Essa é uma ação que veio como 
uma forma de reparar a fome aqui na nossa 
comunidade. 

Aí no meio está o Erick Latro, que é um artista 
daqui do nosso loteamento. Ele é agitador 
cultural e pensa as ferramentas de ação que 
podemos implementar no bairro. Foi dele 
a ideia da Geladeira Solidária. Ao lado dele 
está o Sepet, assistido pela Fábrica de Rimas, 
ele vai lançar um clipe.  Eu já peço aqui para 
vocês seguirem o canal do Sepet, onde logo 
mais vai sair o material dele. É lá que a Fábrica 
de Rimas faz toda a produção desse artista. 
Aproveito também para pedir que vocês 
siguam as nossas redes sociais: 
@fabricaderimas no Facebook, @fabricaderimas 
no Instagram, mas deixa pra fazer isso depois 
desse encontro. Anota aí no seu papel, anota aí 
na sua agenda: @fabricaderimas. Isso, depois 
que terminar essa live maravilhosa, beleza? 

Eu vou falar um pouco também sobre a 
Rede de Comunidades Saudáveis, com a 
qual o Coletivo Social Fábrica de Rimas faz 
a integração. Eu acho que tem pessoas aqui 
que não conhecem a nossa atuação enquanto 
rede. A Rede de Comunidades Saudáveis é um 
movimento social composto por um conjunto 
de associações, pessoas da sociedade civil, 
ONG, e organizações comunitarias estaduais 
que contribuem 

Agora em 2020 o Coletivo 
Fábrica de Rimas, por causa 
dessa crise que se estabeleceu 
pela Covid-19, implementou 
um projeto social que se chama 
Geladeira Solidária. 
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Toda geladeira tem alimento 
dentro e lá o nosso lema é: 
Quem tem, bota, e quem não 
tem, tira só o necessário.

“

”
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para a articulação e organização da autonomia 
das comunidades. É aquilo que eu disse: nós 
não trabalhamos sozinhos, estamos com 
um bonde pesadíssimo aí, entendeu? Com 
pessoas comprometidas com o outro, sabe? 
Às vezes a gente deixa de fazer as nossas 
coisas para pensar mais no próximo do que 
em nós mesmos. Então existe um bonde 
que complementa a Rede de Comunidades 
Saudáveis aqui em Salvador.

A Rede de Comunidades Saudáveis de 
Salvador passa a existir a partir de um 
intercâmbio que aconteceu lá no ano de 2009, 
ou 2007, perdão, entre o CEDAPS, do Rio 
de Janeiro e o GAPA Bahia1. Eu tenho um 
relacionamento muito legal com o pessoal do 
GAPA Bahia, onde eu fui um arte-educador. 
Passei por um processo de formação através 
deles, inclusive com as ferramentas da 
cultura Hip-Hop e integrei um grupo de 
arte-educadores que trabalhava com essa 
concepção musical, levando arte-educação 
através da música e de diferentes artes que a 
cultura Hip-Hop proporciona. Em 2013, depois 
dessa minha passagem pelo GAPA, eu, junto 
com o Josemar Oliveira, que também fez essa 
passagem por lá, damos início ao Coletivo 
Social Fábrica de Rimas. 

Aí a gente começa a perceber como uma coisa 
puxa a outra, como um potencial desenvolido 
pelo GAPA tem esse efeito de espelho para 
a minha comunidade como uma ferramenta 
potencializadora através da minha pessoa, 
através da pessoa do Sagaz, e que potencializa 

1 GAPA Bahia -  Grupo de Apoio à Prevenção à Aids da Bahia

outras pessoas. A gente também percebeu o 
quanto é bom ter o GAPA como um parceiro, 
um colaborador atuante junto com a gente 
do Coletivo Social Fábrica de Rimas. Através 
desse intercâmbio com o CEDAPS e o GAPA, 
nasce, em 2007, a Rede de Comunidades 
Saudáveis de Salvador. Ela foi criada com 
o objetivo de promover saúde de qualidade 
para todos os indivíduos, ou seja, para todos 
os bahianos e soteropolitanos, uma vez que a 
nossa rede não está restrita a Salvador. Nossa 
rede é regional, uma rede maravilhosa, né?
É importante citar aqui algumas instituições 
que fazem parte da Rede de Comunidades 
Saudáveis, assim como o Coletivo Social 
Fábrica de Rimas. Eu não vou conseguir citar 
todos aqui em respeito também ao tempo 
e às outras pessoas que estão aqui como 
porta-vozes das suas atividades, das suas 
implementações em cada região. Tem aqui a 
Sociedade Beneficente Recreativa do Calabar, 
da nossa amiga Fátima Gavião. Funciona lá no 
Calabar, uma comunidade periférica que fica às 
margens da burguesia também, mas esquecida 
pelo Estado, esquecida pelo município, bem 
como todas as comunidades de Salvador.

Tem também o Mulheres de Ginga, que é do 
subúrbio de Salvador, que tem um potencial 
artístico-cultural gigantesco. A Suburbana 
é como se fosse uma cidade depois de 
Cajazeiras, em Salvador. É um dos maiores 
bairros de Salvador. Tem o Coletivo de 
Mulheres de Itapagipe, o Inraça, que está ali 
localizado na região da Liberdade, que é outro 
pólo de cultura negra. Existe uma cultura do 
candomblé muito forte na região, e uma cultura 

Aí a gente começa a perceber 
como uma coisa puxa a 
outra, como um potencial 
desenvolido pelo GAPA tem 
esse efeito de espelho para a 
minha comunidade como uma 
ferramenta potencializadora. 
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É aquilo que eu disse: nós não 
trabalhamos sozinhos, estamos 
com um bonde pesadíssimo 
aí, entendeu? Com pessoas 
comprometidas com o outro, 
sabe? 

“

”
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Gilmara Cunha (Conexão G/Maré – RJ)

Boa tarde a todos e todas. Quero aqui 
agradecer pelo convite, fico muito lisonjeada 
mais uma vez de poder contribuir para um 
evento de suma importância como o Fala, 
Comunidade!, não só para as comunidades, 
mas para o Brasil. Vou falar dessa luta que a 
gente encara cotidianamente contra o HIV e 
AIDS dentro dos nossos territórios, dentro do 
Brasil. Da luta de pensar na perspectiva da 
saúde para a população como um todo. 

Me chamo Gilmara Cunha e estou na 
coordenação do grupo Conexão G, uma 
organização que trabalha com a população 
LGBT em territórios de favela. A gente atua 
há 14 anos nessa frente de batalha, não só na 
questão dos direitos humanos, mas também 
na questão da saúde e entre outras questões 
que perpassam pelos nossos corpos. Sabemos 

que somos uma população em vulnerabilidade 
extrema e, quando se trata de território de 
favela, não é só a questão LGBT, mas também 
a questão do território que implica nessa 
vivência que a gente tem todos os dias.
Bom, mas o que eu tenho para trazer hoje é 
uma nova experiência porque o Conexão G 
teve que se reinventar a partir da Covid-19. 
O que nos moveu a fazer essa luta, a travar 
essa batalha, é que a população LGBT não vive 
um processo de isolamento agora: ela sempre 
viveu. Então, para ela, esse isolamento de 
hoje não é só social, não é só por conta dessa 
pandemia. A gente sempre foi excluído dessa 
sociedade machista, misógina e transfóbica. 
Mas eu quero trazer uma experiência que a 
gente fez ao longo desse período de pandemia, 
e que tem feito a gente repensar a cada 
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indígena também. Isso aí é um papo para o 
Robson, que pode falar um pouco sobre a 
região dele, né? Robson que também já esteve 
no Fala, Comunidade! em um ano anterior. 

Tem, ainda, o Movimento Cidadãs Positivas, 
que todo mundo conhece, que é da Rosária. 
Quem não conhece a Rosária no Brasil? Aí 
é difícil, né? Se você não conhece Rosária, 
deveria rever seus conceitos para saber o 
quanto essa mulher carrega de história, viu? 
O quanto ela é a pessoa que carrega no peito 
esse movimento que chama Movimento Cidadã 
Positiva. Nós, na rede de Salvador, somos 

mais de 20 representações de organizações 
unidas nessa parceria com o CEDAPS e 
com o GAPA. A nossa rede é composta por 
pessoas que trabalham com ativismo social, 
ativismo cultural, saúde e defesa das mulheres. 
O Coletivo Social Fábrica de Rimas está aí 
entre saúde e o ativismo político e cultural. Eu 
espero que todos tenham compreendido essa 
breve apresentação. Agradeço a oportunidade 
de estar nesse evento magnífico. Agradeço 
muito a oportunidade de poder estar aqui e 
a todas as pessoas que compõem a Rede de 
Comunidades Saudáveis de Salvador.

O que nos moveu a fazer essa 
luta, a travar essa batalha, é 
que a população LGBT não vive 
um processo de isolamento 
agora: ela sempre viveu. 

“

”
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momento como atuar frente a essa batalha. 
Eu quero resgatar a década de 80, no 
Complexo da Maré, onde a gente atuou 
inicialmente e onde a nossa sede está alocada. 
Naquela época, travestis e transexuais não 
podiam transitar dentro da comunidade no 
período do dia. Só podiam transitar na parte da 
noite para ir para o ponto de prostituição que 
tem à margem da Maré. Elas só eram vistas 
nesse período. Na parte do dia elas ficavam 
em isolamento em casa. Com a Covid-19 
esse fator muda para a comunidade da Maré. 
A gente começa a perceber que as travestis 
começam a se unir, se organizar para fazer 
um trabalho social. Não um trabalho social 
apenas para a população LGBT, para a qual 
a nossa instituição é direcionada, mas para a 
comunidade como um todo, pensando no coletivo. 

A gente não fechou as nossas ações voltadas 
apenas para população LGBT, as nossas ações 
foram voltadas para a comunidade. Assim, a 
gente conseguiu fazer com que essas travestis 
transitassem dentro da comunidade levando 
cestas básicas, fazendo visitas domiciliares, 
entregando kit de alimento, kit de higiene, 
luva, entre outras coisas. Produziram também 
máscaras para poderem ser distribuídas em 
outros espaços. 

A gente já atendeu em torno de 2 mil 
famílias nesse processo aí, então eu gostaria 
também de agradecer as parcerias que foram 
construídas: a UNAIDS, o Fundo das Nações 
Unidas, que nos deram esses aportes, não 
financeiros, mas com cestas básicas para que 
essas famílias fiquem em casa e se cuidem. 

E em especial à população de travestis e 
transexuais porque, no início, a gente não 
conseguiu fazer com que elas ficassem dentro 
de casa porque as vulnerabilidades que elas 
viviam e vivem não permitem que elas façam 
isolamento. O isolamento também é uma 
forma de privilégio, coisa que esse corpos de 
travestis e transexuais não têm. A gente teve 
que fazer um trabalho de instrumentalização 
nos pontos de prostituição. Elas não podiam 
de maneira alguma ficar em casa porque 
algumas tinham que pagar aluguel, tinham que 
sobreviver. A gente ajudou da forma que era 
possível, pensando nessa prevenção da vida 
dessas pessoas que ali colocavam cotidianamente, 
mais uma vez, seus corpos em perigo. 

O que me faz refletir sobre esse processo da 
Covid-19 é o quanto a nossa sociedade ainda 
é cruel, e quanto isso nos adoece. Porque uma 
coisa que a gente não tem discutido é a saúde 
mental. Isolamento também faz com que as 
pessoas fiquem adoecidas mentalmente, e 
não conseguem, de uma certa forma, andar, 
sabe? Aí é preciso pensar em ações, por 
exemplo, como a que a gente tem pensando e 
se reinventado nesse processo da Covid-19, 
como os atendimentos via WhatsApp. 
Entendemos que é preciso ter uma atenção 
com essa população, é preciso ter um cuidado 
maior, porque essa população, mais uma 
vez, como eu acabei de dizer, é colocada ao 
extermínio, colocada para ser aniquilada, já 
que a gente não tem esse privilégio de estar 
em casa. 

Nós, lideranças que estamos ali à frente dessas 
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Assim, a gente conseguiu 
fazer com que essas travestis 
transitassem dentro da 
comunidade levando cestas 
básicas, fazendo visitas 
domiciliares... 

“

”

Como a que a gente tem 
pensando e se reinventado 
nesse processo da Covid-19, 
como os atendimentos via 
WhatsApp. 

“

”
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ações, mais uma vez temos que colocar nossos 
corpos para frente da batalha para poder fazer 
com que a gente consiga resguardar a vida 
desses indivíduos dentro desses territórios que 
possuem estruturas que muitas das vezes não 
nos ajudam. Temos percebido, por exemplo, a 
dificuldade no acesso das pessoas que a gente 
atende, pessoas vivendo com HIV e AIDS. Elas 
não estão conseguindo sair de casa. Como 
pensar o autocuidado com esses indivíduos? 
O SUS não está dando um suporte a todos, 
está decidindo quem vive e quem morre. Agora 
tudo é Covid, mas existem outras doenças que 
são crônicas e que não são averiguadas. Isso 
tem ocorrido muito no Sistema Único de Saúde. 

Então, conseguimos, em parceria com a 
Fiocruz, montar um polo, dentro do Complexo 
da Maré, reunindo lideranças e organizações 
não governamentais. A gente criou um hospital 
de atendimento para Covid-19, mas também 
para outras doenças crônicas para atender a 
comunidade. Entendemos que o SUS, através 
da Prefeitura, não tem dado esse suporte. E 
isso, para a gente, tem sido muito marcante. 

Se as travestis um dia foram vistas só como 
promíscuas, se elas estavam nesse lugar 
só para ofertar o seu corpo através da 
prostituição, na Covid-19 elas chegam para 
atuar de uma outra forma e dizer que elas 
também fazem parte, que elas podem construir 
essa trajetória de luta dentro dos territórios, 
não só da Maré. Na semana passada 
ampliamos o nosso acesso ao atendimento.  A 
gente conseguiu mais cestas básicas e fomos 
fazer as doações e um trabalho de prevenção 
1 STF - Supremo Tribunal Federal

em Queimados, Jardim Palmares, Cidade de 
Deus, Rocinha, Alemão, Penha, Maré.  A gente 
tende a pensar que nesses lugares as pessoas 
também não estão conseguindo acessar esses 
benefícios. 

Não temos muitas trans porque elas não se 
sentem parte desse processo de, por exemplo, 
acessar o auxílio emergencial. É preciso 
pensar como que essas travestis que não têm 
documentos acessam o benefício para terem 
uma sustentabilidade mínima dentro de casa 
e se manter. Mais uma vez a gente consegue 
perceber que essas políticas não são criadas 
para atender a nossa população LGBT, e muito 
menos se ela for de território de favela. 
Várias incursões policiais aconteceram 
no período da Covid-19 e, graças a Deus, 
conseguimos no STF1 essa liminar que impede 
que a polícia adentre esses espaços territoriais 
de favela nesse momento de pandemia. 
O que tem nos movido cada vez mais é 
justamente trabalhar com pessoas, ver o 
quanto essa população ainda carece de 
muitas coisas. Então, a partir desse processo, 
lançamos uma campanha de arrecadação 
para poder fazer a nossa Casa da Diversidade, 
que vai ser uma casa de passagem para a 
população LGBT, especificamente para a 
população de travestis e transexuais, que 
são as populações que mais vivem em 
vulnerabilidade. A ideia é que elas tenham um 
espaço seguro dentro da Maré, um espaço de 
acolhimento. A gente lançou também outras 
campanhas de arrecadação de alimentos não 
perecíveis e para levantar recursos para a 
compra de cestas básicas.

Temos percebido, por exemplo, a 
dificuldade no acesso das pessoas 
que a gente atende, pessoas vivendo 
com HIV e AIDS. Elas não estão 
conseguindo sair de casa. Como 
pensar o autocuidado com esses 
indivíduos? 

“

”

Porque todo mundo sabe que 
quem movimenta a economia 
são os pobres. Então se os 
pobres não saírem de suas 
casas para trabalhar, como a 
cidade vai se movimentar? 

“

”
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Eliana Karajá (ASIVA/Vale do Araguaia - GO)

Sou Eliana Karajá, do povo Karajá. Infelizmente, 
eu estou de luto. Meu povo teve o primeiro 
óbito por Covid essa semana e está sendo 
muito difícil. Ela era uma tia. Uma ceramista 
conhecida que dava aula no Rio de Janeiro, 
viajava para tudo quanto é canto mostrando a 
cultura Karajá com aquelas Ritxòkò. 

É muito difícil o momento que a gente está 
passando, sem nada nas aldeias. É tão bonito 
ver a SESAI1 dizer em uma apresentação que 
está tudo OK, que está tudo organizado mas, 
quando você vai ver, a realidade não é essa. 
Tem muito indígena sofrendo, e quando a 
gente fala que estão querendo o genocídio 
do nosso povo, o pessoal acha que a gente 
está falando mentira, que não convém com a 
verdade. Mas estamos aí, passando por essa 
situação grave. 

A gente está correndo. Reunimos mais de dez 
mulheres para irmos para a frente pedir toda 

1 SESAI - Secretaria Especial de Saúde Indígena

ajuda que podia para poder socorrer não só 
os próprios indígenas, profissionais indígenas, 
mas também os indígenas que estavam dentro 
da aldeia e os profissionais que trabalham 
conosco. A situação é grave. E eu, como não 
sou muito de ficar parada mesmo, fui juntando 
as pessoas, mesmo com as dificuldades, e 
a gente foi para cima fazer as mulheres se 
movimentarem. Já que os homens estavam 
na linha de frente das barreiras sanitárias, nós 
fomos para a linha de frente também apoiar 
aquelas pessoas que estavam lá.

O indígena profissional de saúde que 
estava participando da linha de frente 
foi contaminado. Na área dos Karajás 
praticamente a equipe toda foi contaminada. 
Então, fomos reclamar, né? “Olha, cadê 
médico? Cadê a assistência para os indígenas 
que estão dentro da aldeia e estão 

Temos feito várias lives todas as semanas 
para poder discutir a questão da política a 
nível nacional, mas também as ações que vêm 
sendo pensadas para a Covid-19. Acredito 
que a gente ainda não passou tudo que tinha 
que passar. A pandemia não acabou, gente. 
As pessoas estão achando que acabou, está 
tudo muito liberado, né? Na verdade, o que a 
gente tem percebido é que cada dia que passa 
o índice aumenta mais e mais, principalmente 
no território de favela, onde as pessoas não 

têm como ficar no isolamento social o tempo 
todo. Porque todo mundo sabe que quem 
movimenta a economia são os pobres. Então 
se os pobres não saírem de suas casas para 
trabalhar, como a cidade vai se movimentar? E 
aí, infelizmente, é esse o lugar em que a gente 
é colocada esse tempo todo. Quero agradecer 
a todos e todas. Espero ter contribuído bastante.

Reunimos mais de dez mulheres para 
irmos para a frente pedir toda ajuda 
que podia para poder socorrer não só 
os próprios indígenas, profissionais 
indígenas, mas também os indígenas 
que estavam dentro da aldeia e os 
profissionais que trabalham conosco. 

“

”
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apresentando sintomas?”. A resposta? “É uma 
gripezinha que vai passar. Você está fazendo 
tempestade em copo d’água! Não é bem assim.” 

Foi muito triste para a gente ver nosso povo 
passando por essa dificuldade, a comunidade 
inteira com quatro aldeias com sintomas já 
bastante complicados. E a gente ligando, 
nós mesmos, por telefone, até conseguirmos 
chamar atenção para que a equipe fosse fazer 
testes. Em um mesmo dia foram seis testes 
positivos. Quando foram fazer testes nas 
outras aldeias, tivemos dois positivos – um 
positivo em cada uma. 

A gente vai acompanhando tudo de longe. 
Resolvemos fazer uma vaquinha porque está 
muito desesperador. Liguei para a Juliana1, 
mandava mensagem para outro, fiquei 
pedindo aos colegas para ajudarem porque 
nunca participei assim, mas a gente precisava 
urgente buscar apoio e também materiais, 
equipamento de proteção individual para os 
indígenas. Muita gente fala assim: “Mas cadê? 
Eles são profissionais da saúde! Cadê o distrito, 
cadê a SESAI, cadê também a FUNAI?”. Não, 
gente. Tem atendimento em alguns lugares, 
mas você vai lá e não é bom. Eu moro na 
cidade e vejo que o atendimento não está bom. 
A gente não sabe mais o que fazer. Estamos 
aqui tentando conseguir as coisas, uma ajuda. 
Eu falei com a Wanda2 para ver se a gente 
conseguia ajuda de algumas pessoas em 
Goiânia, mas até agora a gente não conseguiu. 
Apareceu um pessoal da UFG3, mas ainda 
estamos tentando conseguir alguma coisa;

1 Juliana Reiche, assistente de projetos no CEDAPS
2 Wanda Guimarães, coordenadora do CEDAPS
3 UFG - Universidade Federal de Goiás

Kakau Moraes (mediadora)- Eliana, que tipos 
de necessidades acha que seria importante de 
você pontuar? É lógico que a gente sabe, mas 
podemos reforçar já que o governo também 
sabe muito bem e não está aí para apoiar. 

(Eliana)- A gente está buscando apoio 
praticamente em tudo. Estamos tentando 
organizar, ganhar alguma coisa. Por pouco 
que seja, já é muito. A gente está pedindo 
álcool em gel, protetor facial, óculos de 
proteção. Pedimos também luvas e máscaras. 
Conseguimos as máscaras com uma pessoa 
que prometeu ajudar. Ela deu mil máscaras 
para adulto e mil e quinhentas para criança. 
Mas nós somos muitos! A gente não pode 
atender só o meu povo. Os outros vão ficar 
olhando? Não tem condição. Nós somos 6 
mil, quase 7 mil pessoas. É muito pouco, mas 
esse pouquinho que a gente está ganhando 
a gente está encaminhando. Mas não tem 
nada injetável, não tem dipirona, não tem 
medicação, não tem antibiótico. 

Estamos aguardando o governo encaminhar, 
mas até agora não foi encaminhado nada. 
Algumas pessoas dizem “é porque o distrito de 
vocês é pequeno, não tem nada de visibilidade 
para a gente jogar”. Outros, “como o Xingu, 
é visível porque luta, né? Mas outros não”. Eu 
falei: “gente vocês querem ver o extermínio 
do meu povo? Os Tapirapé quase foram 
exterminados tempos atrás. Vocês querem 
ver a morte das pessoas desses distritos 
pequenos? Não tem condição”.

Aí vem a gente lutando para, pelo menos, 
conseguir as doações para o nosso povo, 
porque já que nós não podemos falar dos 

Resolvemos fazer uma 
vaquinha porque está muito 
desesperador. 

“

”

A gente não pode atender só o 
meu povo. Os outros vão ficar 
olhando? Não tem condição.

“

”
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outros povos, vamos falar do nosso, vamos 
lutar pelo nosso! Nós temos o polo de Aruanã, 
polo de São Félix, polo de Santa Terezinha. 
Somos nós, Karajá. A gente precisa de luvas, 
material de EPI1 em geral. 

Os indígenas que estão se contaminando 
estão usando luvas, máscara, mas muitos 
não têm nem luva, só a máscara. Foi assim 
que foram contaminados. Aí enquanto você 
vê os profissionais de outros distritos com 
equipamento adequado, nós estamos aqui. 
Cabe também à empresa que contrata 
os servidores que estão lá trabalhando 
encaminhar o material adequado, que também 
não chegou. Os motoristas levam nos carros 
os doentes que vão para o hospital passando 
mal. Como ele vai ficar dentro de um carro 
com as pessoas? Ele tem parente, tem família 
esperando ele. Ele vai se contaminar e vai 
contaminar a família dele porque não tem EPI 
para eles, não tem material para os barqueiros 
que atravessam com os indígenas. Todo os 
dias eles passam para Mato Grosso, onde tem 
o hospital que dá apoio. A gente está numa 
situação grave e pedimos socorro. 

Não tem oxímetro – se eu estiver errada, por 
favor, me corrija, porque eu não sei o nome 
correto. Conseguiram só quatro daquelas 
pistolinhas para o distrito inteiro. Não é 
suficiente porque são quatro polos e são 
várias barreiras em vários locais. Como você 
vai conseguir atender os polos com quatro 
termômetros? Não dá. 

A gente vem tentando conseguir os materiais 
adequados. Até agora a gente conseguiu uma 

1 EPI - Equipamento de Proteção Individual

quantia doada a partir da vaquinha. Mas vocês 
que mexem com a Vakinha, sabem que tem 
tributos, né? Eu até agora não consegui. Estava 
liberado para eu pegar 700 e pouco, mas eu 
não peguei porque a gente tem que aguardar 
para ver se tem um valor maior para fazer a 
compra de algumas coisas. 

Quando eu falo da questão do “seu distrito é 
pequeno” é porque participei de uma reunião 
onde alguém falou assim: “O seu distrito é 
menor, né? E aí o pessoal não vai olhar tanto”. 
Nessa época nós não tínhamos óbitos e 
conseguimos segurar sem nenhum caso por 
um tempo. Nessa semana que a gente teve 
um óbito, mas os casos começaram a aparecer 
mês passado. 

A gente fica nessa situação meio 
constrangedora porque você consegue adquirir 
algumas coisas, mas é difícil levar para aqueles 
profissionais. E o distrito realmente não é um 
distrito grande. Ao total nos somos seis a sete 
povos diferentes, mas são em quantidades 
pequenas, não são muitos. Enquanto não 
acontece com um povo como os Xanvantes 
– eles são 23 mil xavantes –, que começaram 
a ter um óbito atrás do outro, não adianta. Só 
depois que as pessoas começaram a prestar 
atenção, que apareceu imprensa, televisão 
e tudo. Aí, agora, está uma força-tarefa aqui 
em Barra do Garças. O Xingú também já 
teve óbitos. E aí o pessoal fica dizendo: “Essa 
força-tarefa só vem pra cá porque a imprensa 
focou. Essa força-tarefa vai para todos os 34 
distritos? Ou só é pro lugar onde você vai ter 
vários óbitos? Será que precisa morrer várias 

A gente vem tentando 
conseguir os materiais 
adequados. Até agora a gente 
conseguiu uma quantia doada 
a partir da vaquinha. 

“

”

Nós não tínhamos óbitos e 
conseguimos segurar sem 
nenhum caso por um tempo. 
Nessa semana que a gente 
teve um óbito, mas os casos 
começaram a aparecer mês 
passado. 

“

”
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pessoas para poder chamar a atenção que os 
povos indígenas estão precisando de apoio, 
de atenção na saúde, que nós precisamos 
sobreviver igual os outros?”.
 Falando sobre a dificuldade que meu povo está 
passando... Eu moro numa cidade pequena 
também, né? E a gente fica daqui de longe 
e muito preocupada porque você não vê 
políticas públicas desenvolvidas para os povos 
indígenas nem na cidade! Você não vê. Parece 
que para os políticos, o índio só serve no 
tempo de eleição, porque servem para votar. 
No resto do tempo a gente não faz falta. Isso é 
uma discriminação terrível, é racismo.

Com a situação grave que a gente vem 
passando com essa pandemia, estão 
aparecendo muitas pessoas preconceituosas, 
pessoas que discriminam a gente. Elas falam 
que tem que matar a gente porque nós que 
estamos contaminando as pessoas porque 
não usamos máscara. Isso não é verdade. A 
situação é muito difícil. Quando vamos para 
uma cidade, andamos na rua, as pessoas já 
sabem que a gente é indígena e parece que 
somos nós os portadores da Covid. E não 
fomos nós que trouxemos a Covid para o Brasil. 
Estão jogando a culpa nos povos indígenas 
como se eles também não adoecessem. 

São  muitas as discriminações que a gente 
escuta. Aqui eu sou Conselheira de Saúde 
no município. Eu perguntei: “Tem algum 
enfrentamento na saúde para os indígenas 
que moram aqui na cidade”? Responderam 
“não, o Ministério da Saúde, SESAI, não 
mandou dinheiro para nós”. Quer dizer, 

só vai fazer plano de atenção à saúde dos 
indígenas quando mandarem dinheiro? Se 
não mandarem não vão fazer? Nós moramos, 
pagamos nossos impostos, compramos comida. 
Mas não conta. Só serve no tempo da eleição.”

Isso dói, machuca, é uma coisa terrível. Você 
vê o seu povo morrendo, cada dia uma pessoa. 
É um parente ali, outro lá. Machuca, dói. Você 
que luta no movimento, você que vê o dia-
a-dia o enfrentamento, ver líderes morrendo 
porque já tinham alguma doença respiratória, 
ou diabetes, alguma coisa que já vinha com 
eles. Eu mesma tenho muito medo de pegar 
essa doença.

Hoje eu falei para você, Wanda, que por 
mais que eu esteja de luto, eu preciso lutar 
mais ainda. Porque tem outros parentes que 
precisam de mim, que precisam de nós que 
temos voz para poder denunciar o descaso que 
está na saúde indígena. Quando as pessoas 
falam: “Tem vários militares a frente” a gente 
pensa “está tudo bem, vai ficar bacana”. Não 
é verdade! Não tem medicamento! Aí falam 
assim: “Tem medicamento suficiente dentro 
das aldeias.” ou “Nós da SESAI fazemos a 
atenção básica”. Que atenção básica? Que 
saúde de qualidade é essa? “Os índios têm 
tudo”. Mentira! Não tem nada. Os profissionais 
ganharam duas, três caixas de máscaras e de 
luvas para trabalhar, como eles vão trabalhar 
e distribuir para todo o distrito? Não tem como 
distribuir. Tem que aguardar chegar mais 
material. Estão, às custas de doações, cada 
profissional salvando o seu distrito. 

Como esses profissionais vão se 

Será que precisa morrer várias 
pessoas para poder chamar 
a atenção que os povos 
indígenas estão precisando de 
apoio, de atenção na saúde, 
que nós precisamos sobreviver 
igual os outros?”.

“

”

Nós moramos, pagamos nossos 
impostos, compramos comida. 

“

”
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contaminando, os indígenas da área de Santa 
Terezinha se contaminaram. Quando os índios 
viram que ia morrer gente, as mulheres e os 
homens que são Pajé, que são conhecedores 
de raízes, de tudo, foram procurar os remédios 
para fazer as medicações, e eles começaram 
a medicar as pessoas que estavam doentes. 
E graças a Deus, deu certo! Utilizando a 
medicação não-indígena e a medicação que 
eles fizeram, tradicional, os indígenas tomaram 
e todos se recuperaram. Da área de Santa 
Terezinha só um senhor que não tomou a 
medicação veio a óbito. Ele já estava com a 
idade avançada, já tinha vários problemas, e 
chegou a óbito. 

A minha tia não quis ser entubada, não quis 
ter o sofrimento e ficar dias e dias lutando 
porque ela sabia que ia morrer, então ela disse 
que não queria. Pediu que não fizesse isso 
com ela, e os filhos respeitaram. Ela morreu 
em menos de 24 horas. Ela veio a óbito após 
decidir não ser entubada. O pessoal fala assim: 
“Nossa, mas os índios são doidos!”. Não! Nós 
respeitamos o que nosso parente decide. Ela 
estava lúcida, ela estava falando, ela sabia a 
decisão que ela tinha que tomar, ela falou que 
não, e a gente respeitou. O que o mais velho 
fala, a gente tenta respeitar. Infelizmente foi 
esse o desejo dela. E ela partiu. A gente vai 
ficar com saudade, mas, infelizmente, a gente 
tem que tentar lutar. Nós temos várias pessoas 
contaminadas dentro da aldeia onde eu nasci, 
em Santa Isabel. Nós não temos respirador 
ou balão de oxigênio. Estavam tentando fazer 
um local adequado para campanha e ninguém 
quer deixar alugar uma casa, ou doar um local 

para a gente colocar as pessoas que estão 
doentes. Eles estão se contaminando cada vez 
mais porque estão dentro de suas casas, com 
as suas famílias. 

A gente foi na cidade e lá tinha um quarto para 
cada um, não era todo mundo junto. A gente 
vê que vai terminar morrendo muita, muita 
gente se a gente não tomar providências o 
mais rápido possível.

Acabei de ler um comentário que diz que a 
SESAI é limitada, mas o secretário fala, e eu já 
ouvi da boca dele, que a SESAI tem dinheiro, 
mas que o distrito precisa é fazer as ações, 
mandar documentos. Mas eu já ouvi o próprio 
governador do distrito que encaminha tudo 
que não tem como liberar aquilo ali. Então eu 
não sei de quem é a culpa, e eu também não 
estou culpando, só estou falando... relatando 
o que está acontecendo. É a realidade. Eu não 
vou jogar a culpa nem em A nem em B, mas 
que as coisas que estão acontecendo vão ter 
consequências drásticas para nós indígenas, vão. 

Somos nós que estamos perdendo nossas 
vidas. Nós, que eu falo, é o meu povo, outros 
povos em geral. São pessoas enterrando 
a cada dia suas histórias porque, para nós, 
os anciões são as nossas histórias, são as 
pessoas que carregam a sabedoria. Eles 
não foram pra faculdade, mas são eles que 
carregam toda a nossa história. É com eles que 
está o nosso conhecimento, o conhecimento 
do povo daquela tribo. Diferente do que a gente 
vê, muitas pessoas preferindo salvar jovens e 
deixando os velhos morrerem, nós temos que 
salvar os senhores de idade porque eles são 

São pessoas enterrando a cada 
dia suas histórias porque, para 
nós, os anciões são as nossas 
histórias, são as pessoas que 
carregam a sabedoria. 

“

”

Utilizando a medicação não-
indígena e a medicação que 
eles fizeram, tradicional, os 
indígenas tomaram e todos se 
recuperaram. 

“

”
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os detentoras de saberes que vão carregar o 
nosso povo. Nós precisamos deles. O que que 
a gente está fazendo? Tentando conseguir 
que os mais velhos não sejam contaminados. 
Agora mesmo essas medicações, quem está 
fazendo? Quem está na frente? São eles! Os 
senhores, as senhoras que estão tentando 
fazer tudo para salvar o seu povo. Levanta 
cedo, vai atrás das raízes, vai buscar os seus 
conhecimentos tradicionais para poder salvar 
seu povo. 

Estamos nós, do lado de fora, tentando buscar 
os EPI necessários, as coisas que precisamos, 
os profissionais e nós, para trabalharmos e 
para eles irem para a linha de frente. Já os 
mais velhos, estando com a detenção do seu 
conhecimento, buscam os remédios que eles 
conhecem há muito tempo para tentar salvar a 
vida de todo mundo. 

Nós, povos indígenas, estamos falando para 
todo mundo que o governo quer o nosso 
extermínio. Ele acha que nós atrapalhamos 

por causa das terras, que as terras precisam 
ser desocupadas para ser ocupada por 
mineradoras e outras coisas. Então esse é um 
bom momento para matar os povos indígenas 
todos e, assim, pegar as terras todas. É isso 
que a gente está vendo e é essa a denúncia 
que a gente está fazendo. 

É triste a gente falar desse jeito, porque o que 
a gente queria hoje aqui no Fala, Comunidade! 
online, era falar coisas boas, dar notícias boas. 
Mas, infelizmente, nós não conseguimos 
porque estamos passando por um momento 
muito difícil. Situações graves, como a morte 
de uma criança Xavante de oito meses com 
Covid. Como pegou? Ninguém sabe. Então é 
preocupante. “Ah, é porque os índios fazem 
rituais!”, dizem. Mas estava todo mundo dentro 
da aldeia. Então acaba a gente tendo essa 
preocupação de como fazer. 

Desculpa se eu falei algo que magoou alguém, 
mas infelizmente a gente está aí lutando. 
Essa senhora que está aparecendo na ponta 
é minha mãe. Até ela gravou um vídeo na 
língua do meu povo pedindo para ficarem em 
casa, ficarem na aldeia, não andarem, prevenir 
contra a Covid, tentar fazer tudo para que não 
fossem contaminados. Todas essas mulheres 
estão lutando, falando na língua, falando em 
português, expondo as suas vidas em prol 
de um povo. E a gente está aí, tentando aí 
conseguir fazer as coisas acontecerem dentro 
das aldeias.

 Edel Moraes – Conselho Nacional das Populações Extrativistas/Marajó-PA

Essa senhora que está aparecendo 
na ponta (da foto) é minha mãe. Até 
ela gravou um vídeo na língua do 
meu povo pedindo para ficarem em 
casa, ficarem na aldeia, não andarem, 
prevenir contra a Covid, tentar fazer tudo 
para que não fossem contaminados. 

“

”

Aqui todo o acesso é fluvial. 
Não é possível chegar a um 
local de atendimento por via 
terrestre e, por isso, temos um 
custo amazônico diferenciado. 

“

”
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*Edel não pode estar presente ao vivo na 
Roda por problemas de conexão, mas nos 
enviou um vídeo posteriormente que exibimos 
em outra live. 

Meu nome é Edel Moraes. Estou na vice-
presidência do Memorial Chico Mendes e sou 
ex vice-presidente do Conselho Nacional das 
Populações dos Extrativistas. Estou falando 
diretamente aqui do arquipélago do Marajó, 
no Pará, onde as nossas dificuldades são 
inúmeras, entre elas o acesso à internet, 
o acesso à comunicação. Falar para vocês 
sobre a realidade do Marajó, a realidade 
da Amazônia, especificamente a da minha 
comunidade, é falar da ausência total do Estado. 

Como vocês podem perceber, estamos no 
coração da Amazônia (Edel grava o vídeo com 
seu depoimento ao ar livre, com a floresta de 
fundo). Estamos em um lugar com riquezas 
imensuráveis, com um povo rico de tudo que 
vive um momento de pandemia sem ter culpa 
pelos processos causados pelo Estado, por 
uma política de destruição, de ganância. Essas 
populações vão sofrer as consequências de 
uma forma muito mais cruel por lhes terem 
negado o direito de ter direitos, ao acesso à 
saúde pública de qualidade. 

Ontem, o único hospital regional do 
arquipélago do Marajó fechou. Então, nesse 
momento, a população do Marajó não tem 
acesso ao tratamento específico para a Covid 
aqui na região. Em caso de qualquer situação 
de emergência, toda a região, composta por 16 
municípios, terá que se deslocar para Belém 
do Pará. Uma viagem do meu município até 

Belém  num transporte normal leva cerca de 
9 horas. Para quem está nas comunidades a 
viagem pode levar 10, 15, 20 horas até chegar 
na capital do estado do Pará. 

É uma realidade muito complicada. É a 
realidade de descaso e de abandono com o 
povo marajoara que é historicamente deixado 
de lado. As ações e políticas públicas são 
sempre ações de conta gotas, que trazem 
paliativos, ações que não resolvem. Além 
disso, entre os 16 municípios, oito estão entre 
os menores IDH do Brasil estão aqui.
Aqui todo o acesso é fluvial. Não é possível 
chegar a um local de atendimento por 
via terrestre e, por isso, temos um custo 
amazônico diferenciado. Pensar esse custo 
é pensar o valor financeiro, é pensar os 
instrumentos de acesso. Aqui não é possível 
carro, não usamos ambulâncias, mas 
ambulanchas. Aqui os nossos rios são as 
nossas ruas e elas estão sempre sujeitas a 
questões climáticas, de maré, do tempo. Todas 
essas questões, nesse momento de pandemia, 
colocam nossa população em maior estado de 
vulnerabilidade, pela falta ou pela dificuldade 
do acesso as políticas públicas. 

Sim, a pandemia é democrática: ela pode 
atingir a todos de forma igual, No entanto, nem 
todas as pessoas têm condições favoráveis 
de enfrentar essa pandemia. Ela coloca todas 
as populações numa condição mais desigual 
ainda, numa condição, principalmente se 
falando do estado do Marajó, de maior 
vulnerabilidade. Ações preventivas são muito 
básicas e podem salvar vidas, e é o que nós 
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Ações preventivas são muito 
básicas e podem salvar vidas, 
e é o que nós temos feito como 
voluntários no arquipélago do 
Marajó, através da campanha 
Marajó Viva. 

”

“

Em caso de qualquer situação 
de emergência, toda a região, 
composta por 16 municípios, 
terá que se deslocar para 
Belém do Pará. 

“

”
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temos feito como  voluntários no arquipélago 
do Marajó, através da campanha Marajó Viva. 
Temos conseguindo doações de material 
de higiene, de tecidos, máscaras de tecido, 
cartilhas educativas, informando a comunidade 
dos riscos e do perigo e da necessidade de 
ficar em casa. No entanto esse é um momento 
que requer muito mais atenção, requer que a 
gente continue falando, denunciando que na 
floresta tem gente que vive, que protege, que 
conserva o meio-ambiente, que presta um 
importante serviço pra todos nós enquanto 

humanidade, enquanto sociedades mundiais. E 
são nessas pessoas que devemos pensar, pelas 
quais nós devemos lutar, devemos defender. 

Nesse momento, que cada um de nós 
possa fazer a sua parte. Onde quer que nós 
estejamos, com os instrumentos que a gente 
tem, seja com as nossas vozes, seja com a 
nossa luta em defesa da vida. Então queremos 
todos nós vivos e vamos lutar para que essa 
vida seja vivida com dignidade. 

Na floresta tem gente, então vamos pensar 
nisso! A Amazônia tem povos indígenas, tem 
comunidades quilombolas, tem comunidades 
ribeirinhas, tem povos e comunidades 
tradicionais. Então pensem, participem, 
colaborem, denunciem ameaças e violações. 
Nós vamos continuar fazendo a nossa parte, 
as nossas ações, por menores que sejam. 
Elas podem parecer pequenas, mas são muito 
grandes, principalmente quando o Estado 
abandona ou negligencia o atendimento, o 
acesso, a oferta das políticas públicas. 
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Na floresta tem gente que vive, 
que protege, que conserva o 
meio-ambiente, que presta um 
importante serviço pra todos 
nós enquanto humanidade, 
enquanto sociedades mundiais. 

“

”



34 RODA VIRTUAL 3: Experiências frente aos desafios cotidianos 
gerados pela pandemia do coronavírus

Lucia Cabral (EDUCAP/Complexo do Alemão - RJ)

Bom dia, eu sou Lúcia Cabral, assistente social, 
coordenadora de projetos da ONG EDUCAP, 
que fica aqui na Matinha, no Complexo do 
Alemão, no pé da Serra da Misericórdia. Vou 
falar um pouco dessa luta que estamos vivendo 
nesse momento de pandemia, os desafios de 
todo esse processo, de dificuldades que a 
população de favela está passando. 

Eu estou atuando neste momento em todas as 
demandas que surgem como assistente social. 
Temos cinco voluntários e, nesse período todo, 
além da busca por cestas básicas, pela questão 
da fome, também buscamos parcerias com 
as unidades de saúde para dar um retorno à 
comunidade. Eu tenho atendido muita gente 
na questão do auxílio emergencial e vou falar 
um pouco como tem sido. 

O maior desafio de atender essa população é a 
falta de informação das pessoas que não têm 
acesso à tecnologia. Muitas vezes elas ficam 
sem saber dos seus direitos. A gente tem uma 
parceria aqui no EDUCAP com o CRAS1 de 
Ramos, que atende o Alemão. Nesse período 
isso foi muito importante para auxiliar na 
questão dos usuários com e sem o CadÚnico2. 
Porque para muita gente, o que facilitou foi 
receber o Bolsa Família, estar atualizado, já que 
elas automaticamente tinham acesso ao seu 
direito. Agora, aquelas pessoas que estavam 
sem atualização, cadastros bloqueados, 
tiveram dificuldades porque o CRAS não 

1 CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
2 CadÚnico - Cadastro Único para Programas Sociais
3 1746 - Central de atendimento ao cidadão da Prefeitura do Rio de Janeiro 

estava atendendo e as pessoas tinham 
que usar o 17463 para poder agendar o 
atendimento do CRAS. 

Aquelas pessoas que nunca tiveram Bolsa 
Família começaram a corrida para fazer o seu 
CadÚnico. Era um desafio porque o EDUCAP 
acaba sendo referência dentro do Alemão 
com atendimento do CRAS. Todos os anos, 
em alguns meses certos, o CRAS vinha aqui 
e fazia esse cadastramento, então a gente 
teve um desafio muito grande: atender essa 
população e direcionar para o CRAS, com o 1746 
funcionando muito mal porque os desafios 
desse número são muito grandes, ainda mais 
em tempos de pandemia. Eu consegui articular 
com dessa Central de Atendimento para 
fazer a lista dos usuários do EDUCAP para 
serem agendados. Idosos, famílias com mães 
solteiras com cinco, seis filhos que tiveram 
problema, tiveram o seu Cad, seu Bolsa Família 
bloqueado. Foram vários os desafios. Um dos 
maiores foi quando entrou o Caixa Tem, para saber 

Temos cinco voluntários e, 
nesse período todo, além da 
busca por cestas básicas, pela 
questão da fome, também 
buscamos parcerias com as 
unidades de saúde para dar um 
retorno à comunidade. 

“

”

Eu consegui articular com o 
pessoal do CRAS para fazer a 
lista dos usuários do EDUCAP 
para serem agendados. 

“

”
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quem tinha ou não direto. Na hora do 
cadastro, as pessoas que não têm leitura, não 
compreendiam, não sabiam como fazer ou não 
tinham telefone precisavam de ajuda. Como 
acessar o Caixa Tem sem ter telefone? Foram 
vários os desafios para que essas pessoas 
conseguissem acessar os seus benefícios.

A gente tem nesse período um acesso maior 
das pessoas à internet. Por isso, a rede falhava 
muito. Quem tem a internet do próprio celular 
também passava por esse grande desafio 
porque às vezes o pacote de dados ficava 
girando, girando e as pessoas não conseguiam 
atendimento. Foram várias demandas voltadas 
à questão do auxílio. Alguns casos a gente 
conseguia resolver. Temos uma voluntária 
que tem maquininha e ela conseguia acessar 
o Caixa Tem e fazer o saque desse dinheiro 
da pessoa quando ela estava em extrema 
vulnerabilidade. Ela gerava um boleto, pagava 
e, assim, ela retirava esse dinheiro e dava para 
a pessoa. Se não fosse dessa forma, a pessoa 
iria ter dificuldade em receber esse dinheiro. 
Ela teve a maquininha cancelada um dia por 
conta disso, mas conseguiu resolver a situação. 

Até hoje atendemos a comunidade nessa 
questão do auxílio emergencial. Ainda está 
tendo todas essas problemáticas. Teve 
gente que não recebeu de jeito nenhum, 
foi reprovado. E aí agora a gente entrou 
com um processo para ajudar a pessoa a 
se reinscrever. Essa semana recebi um caso 
de uma adolescente de 16 anos que mora 
sozinha, tem um filho e o marido morreu. Ela 
arrumou um namorado, que foi morar com ela. 

Ele fez o auxílio no telefone dela e passou a 
mão no dinheiro. A gente está ajudando ela a 
resolver. Já fiz o encaminhamento para o CRAS 
para ela fazer o Bolsa Família. A gente pensou 
que ela podia tentar resolver da melhor forma, 
primeiro mediando o conflito com ele. Se ele 
pegou esse dinheiro, tem que repassar para 
ela. Ele usou o CPF dela e deu entrada sem ela 
saber. Uma menina de 16 anos, né? Ela já fez 
o Bolsa Família para poder receber um apoio, 
porque o marido dela faleceu e ela não tem 
pensão. Ela também está com um processo de 
reconhecimento de paternidade. Mesmo com 
ele morto, a família vai reconhecer e registrar 
a criança no nome do rapaz que morreu. 
São muitos os desafios que a gente tem 
enfrentado. No caso de muitas mulheres, os 
maridos fizeram o cadastro e tiveram conflitos 
para receber. Assim a gente segue atendendo 
o máximo de pessoas, tentando tirar o máximo 
de dúvidas. 

Em alguns casos eles têm que entrar na 
justiça, porque é direito, tem a lei que dá 
o direito. Algumas empreendedoras que 
não conseguiram ter acesso, a gente está 
dialogando com a defensoria pública para ver 
de que forma elas vão ter que buscar esse 
acesso, porque eu acho que é pelo Tribunal de 
Justiça Federal. Estou tentando dialogar com 
um juiz que é parceiro do EDUCAP porque, no 
caso, é um benefício federal, então tem quer ir 
pela justiça federal. 

Essas são as alternativas que a gente tem 
usado aqui, tentado de todas as maneiras. 
A gente liga pra pessoa, a gente faz 
agendamento, a gente tenta direcionar ela 

Como acessar o Caixa Tem 
sem ter telefone? Foram vários 
os desafios para que essas 
pessoas conseguissem acessar 
os seus benefícios.

“

”

A gente liga pra pessoa, a 
gente faz agendamento, a 
gente tenta direcionar ela para 
que ela sofra o mínimo, para 
que não fique vulnerável nessas 
filas, que são muito perigosas. 

“

”
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para que ela sofra o mínimo, para que não 
fique vulnerável nessas filas, que são muito 
perigosas. As filas da Caixa Econômica têm 
sido bem cruéis. Elas têm dado volta na Caixa 
mais próxima. 

Como a gente recebe essas pessoas, também 
cadastramos elas para receber cestas 
básicas. Mas o auxílio emergencial tem feito a 
diferença para algumas pessoas não perderem 
o aluguel. Muitas pessoas estão pagando 
aluguel com esse auxílio e algumas pessoas 
estão mantendo remédios porque não está 
tendo acesso ao medicamento. No caso de 
uma usuária que vive com o HIV, o benefício 
dela foi cancelado porque ela não conseguiu 
fazer prova de vida. Estamos tentando ajudar 
ela nesse momento. São vários pontos que o 
auxílio emergencial deixou para que quem tem 
uma instituição possa abrir as portas, com todo 
o cuidado, para promover esse apoio. Porque a 
tecnologia, para muitas pessoas, não chega. A 
gente sempre está publicando, falando com as 
pessoas que estamos apoiando e tentando dar 
o máximo. No mais, a gente fica aqui com todo 
esse trabalho que tem sido feito já desde antes 
de todo esse processo pandêmico que a gente 
está vivendo.

Hoje é um dia especial porque as mulheres 
têm tido dificuldade de fazer o preventivo e 
hoje a gente está atendendo uma equipe da 
Unidade de Saúde. Aqui na área do EDUCAP 
tem uma equipe de saúde da Bibi Vogel, do 
Manuel Maurício, que está aqui fazendo coleta 
de preventivo das mulheres. Isso tem sido 
muito importante nesse momento tão difícil 

1 Forma de identificação territorial de áreas atendidas por Unidades Básicas de Saúde.

para essas mulheres. Também somos a ponte 
de ligação com a promoção da saúde com as 
unidades também da área 3.11, no Alemão, que 
é mais fortalecido. Eu acabei de encaminhar 
uma mulher que está com uma ligadura de 
trompa agendada, no Hospital de Piedade, 
mas não conseguiu fazer seus exames. Aí eu 
entrei em contato com o gerente da unidade, já 
passei todos os exames e encaminhei ela para 
procurar ele. Acontece muito isso. O Alemão 
é atendido por cinco unidades de saúde em 
diferentes territórios. A gente tem de Olaria à 
Inhaúma uma unidade de saúde que atende 
o Alemão. Isso também tem sido um desafio 
muito grande. 

No atendimento, na compreensão da 
população no território, a gente acaba 
mediando. A pandemia, ela trouxe um debate 
muito grande sobre a questão do SUS no 
atendimento, né? A gente teve um abandono 
muito grande da saúde no Rio de Janeiro 
e eu acho que o Fala, Comunidade! é um 
espaço pra falar, dialogar. A eleição está 
vindo aí e a gente tem que pensar muito no 
que a gente faz perante esse problema que 
a gente enfrentou. Que tenhamos a nossa 
consciência no voto, naquela pessoa que a 
gente sabe que pode ajudar nessa instância. 
A Rede de Comunidades Saudáveis é isso: é 
falar sobre essa promoção de saúde e não no 
adoecimento. E sobre a prevenção, que ficou 
muito abandonada pelo sistema de saúde que 
atende o Rio de Janeiro. A gente sabe que isso 
aumentou muito os casos de Covid-19 nas favelas. 

A gente ainda tem que fazer a campanha do 

No atendimento, na compreensão 
da população no território, a gente 
acaba mediando. A pandemia, 
ela trouxe um debate muito 
grande sobre a questão do SUS 
no atendimento

“

”

Como a gente recebe essas 
pessoas, também cadastramos 
elas para receber cestas básicas. 
Mas o auxílio emergencial tem 
feito a diferença para algumas 
pessoas não perderem o aluguel. 

“

”
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“Use Máscara”. A gente sabe que as favelas 
não estão ligando mais. A gente fica fazendo 
campanha o tempo todo, doando máscara, 
procurando mostrar para as pessoas o quanto 
é importante a gente se cuidar, porque essa 
doença é cruel, e ela, como diz o Drauzio 
Varella, é um mistério ainda. Há várias 
opiniões de infectologistas, vários estudos, 
mas eu acho que ela ainda é um mistério 
para a gente. Então a melhor forma de se 
prevenir, de se cuidar, é usando a máscara, é 
fazendo higienização, é evitando aglomeração, 
e fazendo escuta das pessoas que estão 
no território trabalhando de frente com a 
pandemia, para apoiar esse momento da fome, 
da falta que estão fazendo os empregos.

Ainda essa semana eu estava com algumas 
demandas de pessoas desempregadas 
procurando emprego e uma empresa entrou 
em contato comigo para oferecer quatro vagas 
de emprego. Eu consegui colocar algumas 
pessoas para o mercado de trabalho e agora 
estou entrando em parceria com o Emprega 
Comunidade lá de Paraisópolis, que está com 
o projeto Adote uma Diarista. Eu consegui 
atender 10 diaristas que vão receber um 
apoio de R$ 300,00. Uma cesta básica com 
kit de higiene serão dados pelo Emprega 
Comunidade, que é um projeto de Paraisópolis 
também. A empregabilidade hoje é promover 
saúde, porque quem está desempregado, 
precisando, está adoecido e deprimido dentro 
de casa. 

Há também outro projeto que estou envolvida, 
que é o Teleatendimento do SAIS1, que vem 

1 SAIS - Superintendência de Atenção Integral à Saúde

de São Paulo e está aqui, no Complexo do 
Alemão, no EDUCAP e está implantado na 
Maré, no Jacaré e em Manguinhos. É um 
numerozinho que depois eu vou passar 
para poder divulgar. O Teleatendimento 
tem desde psiquiatra ao psicólogo por 
telemedicina. Através do WhatsApp, de uma 
mensagem, eles criam uma sala e atendem. 
Tem especialidades como dermatologista, 
ginecologista, pediatra, obstetra, toda uma 
equipe de saúde que está atendendo a 
comunidade para evitar que você saia de 
casa. Em caso de emergência eles fazem o 
encaminhamento. Eles também têm parceria 
com as Unidades de Saúde daqui, e está sendo 
uma experiência muito legal promover saúde 
através da telemedicina. 

Eu sou uma agente de promoção e prevenção 
na telemedicina, que depois eu posso contar 
mais para vocês, pois tem sido um ponto muito 
importante para o atendimento dentro da 
favela e em lugares de difícil acesso. A gente 
também tem o acolhimento quando a pessoa 
não tem acesso ao seu iPhone ou seu Android. 
Nosso papel no EDUCAP é acolher essas 
demandas de mais vulnerabilidade. Tem sido 
uma experiência muito legal, a telemedicina. 
E depois dos SAIS, até a prefeitura resolveu 
fazer telemedicina. Eles atendem, mesmo 
que seja fora, quando as pessoas estão em 
uma emergência. Eles estão aqui no Alemão e 
completaram cinco mil atendimentos. Na Maré 
eles já entraram com 500 atendimentos. Eles 
são o Saúde, Alegria no Sertão, saúde, alegria 
e sustentabilidade. Esse projeto é de uma 
associação que atua no sertão do 
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Nosso papel no EDUCAP é 
acolher essas demandas de 
mais vulnerabilidade.  

“

”

A gente fica fazendo campanha 
o tempo todo, doando máscara, 
procurando mostrar para as 
pessoas o quanto é importante 
a gente se cuidar.

“

”
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Rosângela Albergaria (Comitê da Cidadania Bem-Aventurado/Magé – RJ) 

1

Bom dia a todos! Eu sou Rosângela. Estou 
representando CCBA, que é o Comitê da 
Cidadania Bem Aventurado, situado na 
comunidade de Nova Marília, município de Magé. 

Em meio a essa pandemia da Covid-19, nós 
estamos trabalhando a divulgação através das 
redes sociais e também através das doações 
que nós estamos recebendo. Nós conseguimos 
contemplar aproximadamente 600 famílias 
com 200 cestas básicas e 200 kits doados pela 
Ação da Cidadania, tanto na primeira etapa, 
no início da pandemia, como agora, nesse 
mês de junho, quando fomos contemplados 
novamente pela Ação. 

Também fomos contemplados pela Enel, que é 
uma empresa de energia, parceira há 15 anos 
no município que a gente vem atuando. Tem 
também a Emprosa, que nos contempla com 

1 Unicamp - Universidade Estadual de Campinas
2 IST - Infecções Sexualmente Transmissíveis

60 cestas básicas para o atendimento de 
famílias, com kit de higiene, em um período de 
3 meses. Todo mês é rotativo, não repete as 
mesmas famílias. Quem recebeu no mês de 
junho não recebeu em julho, e quem recebeu 
em julho não vai receber em agosto. A Enel em 
parceria com a Emprosa chega a 380 famílias, com 
mais de 200 famílias da Ação da Cidadania. 

E em meio a essa pandemia, além de usarmos 
as redes sociais, nós trabalhamos a seguinte 
estratégia: prevenção das IST2, HIV, Aids e 
Tuberculose. Como naquele momento não 
podíamos nos reunir, e ainda estamos em um 
momento bem precário, não dava para fazer 
Roda de Conversa, Camelô Educativo. Nesse 
período de isolamento social, nós usamos a 

nordeste com carreta. Primeiro eles ficaram 
em Heliópolis, Paraisópolis em São Paulo 
e vieram para o Alemão como experiência. 
Agora o projeto está se estendendo para Maré, 
Manguinhos, e aquela área ali da Fiocruz. 
Agora acho que vão entrar em uma parceria 
com a Unicamp¹ para ter um número de 
médicos atendendo. É uma organização não 
governamental com apoio de empresários, 
que vieram para cá no momento certo. 
Conseguiram atender várias pessoas com 
sintomas de Covid em casa.
Essa semana eu dei entrevista para o Jornal 

Nacional. Eu não sei se já saiu, se saiu só lá 
em São Paulo, mas eu dei entrevista sobre a 
experiência com a primeira consulta no Rio, 
que foi a minha. Eu já fiz duas consultas. 
A família do meu irmão teve Covid e os 
quatro ficaram em casa, foram atendidos e 
controlados. Aqui na EDUCAP tem uma equipe 
só, que é um motorista e uma enfermeira que 
vai medir a oxigenação na casa da pessoa, 
verificar pressão. Se a pessoa não estiver bem, 
eles fazem o encaminhamento para a Unidade 
de Saúde mais próxima. É uma experiência 
muito bacana.

Em meio a essa pandemia 
da Covid-19, nós estamos 
trabalhando a divulgação 
através das redes sociais e 
também através das doações 
que nós estamos recebendo. 

“

”
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estratégia de deixar o preservativo disponível 
aqui no nosso espaço e também o material 
informativo. 
Como é a estratégia que nós usávamos? Nós 
entregávamos o material informativo sobre IST, 
HIV, AIDS e tuberculose. Algumas queriam e 
outras, não. Mas a maioria pegava, inclusive, 
o preservativo feminino que nós conseguimos 
distribuir. Porque em meio a pandemia, 
falamos muito de Covid-19, mas esquecemos 
que todo dia morrem pessoas com o vírus HIV, 
morrem pessoas com tuberculose. Como no 
momento dessa pandemia as pessoas ficaram 
muito voltadas para a questão do Coronavírus, 
muitos esqueceram que as pessoas ainda 
namoram, beijam, têm relações sexuais. 

É assim que estamos trabalhando. Também 
fomos contemplados por 10 cestas da LBV1, e 
por isso que chegamos a quase 600 famílias. 
Vamos fazer a última entrega agora, no mês 
de agosto, mas o trabalho vai continuar. Nós 
vamos continuar entregando o preservativo, 
os materiais educativos e informativos sobre 
tuberculose, e IST, HIV e AIDS. Só que, pós 
pandemia, pós isolamento social. Porque a 
proposta seria pós-pandemia, mas ainda 
estamos em um processo muito crítico. Acabou 
o isolamento social, mas a Covid está matando 
todos os dias.

Nós vamos ter um projeto com jovens, voltado 
para o mercado de trabalho, desemprego, 
enfim. Também vamos continuar nas 
oportunidades e nas estratégias, fazendo 
trabalho de prevenção em IST, HIV, AIDS 
e tuberculose. Isso porque se fala muito da 

1 LBV - Liga da Boa Vontade

Covid-19, que dá falta de ar, problemas com a 
respiração. Só que a tuberculose já está aí há 
muito tempo e as pessoas não têm informação. 
E o que que ela faz? Fica ali, só preocupada 
com a questão da Covid, no isolamento social, 
muitos deprimidos, preocupados. A gente 
divulgava também nas nossas redes sociais, 
entendeu? “Olha, não esqueça!  Olha a prevenção!”.

Sempre que temos a oportunidade, fazemos 
a nossa Roda de Conversa, o nosso Camelô 
Educativo. Na realidade, nessa comunidade 
nós não conseguimos parar, o trabalho 
dobrou! Por que? Porque além das lives, das 
reuniões online, nós temos os outros espaços 
que ocupamos, e dentro desses espaços 
nós, também, conseguimos falar. Dentro 
do espaço do Conselho da Mulher e outros 
espaços como o Fórum Estadual de Mulheres 
Negras, da coordenação ampliada.  A gente 
segue falando: “ó, gente, a Covid está aí, mas 
não esqueçam de prevenir, não esqueça da 
prevenção. Use seu preservativo em caso de 
uma relação sexual, porque tem que continuar 
a prevenção não só da Covid mas sim tanto da 
tuberculose quanto do HIV e AIDS.”. 

A gente sempre aproveita todas as 
oportunidades. Eu também usei uma 
estratégia de, sempre que ia no comércio local, 
levava material informativo. Nós temos uma 
atividade da Enel, durante todo ano, sobre 
energia segura. Quem participa dessa rede 
de lideranças no nosso município sabe das 
responsabilidades das lideranças ao falar da 
questão da energia segura em seus territórios. 
Ali nós também temos um material 

Nesse período de isolamento 
social, nós usamos a estratégia 
de deixar o preservativo 
disponível aqui no nosso 
espaço e também o material 
informativo. 
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Eu também usei uma 
estratégia de, sempre que ia no 
comércio local, levava material 
informativo. 

“

”
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que distribuímos. Então juntávamos o útil ao 
agradável: quando eu ia ao mercado eu levava 
o materialzinho da energia segura. 
Teve aquela proposta do governo com as 
empresas de energia sobre não cobrar por três 
meses e a gente teve que orientar os clientes. 
Dentro das orientações via WhatsApp e redes 
sociais, a gente também falava da questão 
da prevenção em IST, HIV e AIDS. E eu acho 
isso muito importante para nós, lideranças, 
porque a gente já vem fazendo esse trabalho 
há muitos anos. 

Outra coisa que eu observei muito é que os 
jovens continuaram vindo aqui perguntar 
se tem preservativo. Nós ainda temos ainda 
os preservativos aqui. Nós tínhamos uma 
grande parceria com o programa de IST, HIV 
e AIDS no município e, por uns problemas 
relacionados ao isolamento social, não 
participamos de algumas reuniões marcadas. 
Esse ano não conseguimos nenhuma reunião 
com a coordenação do programa, mas 
conseguimos alguns preservativos, também 
pelo CEDAPS, quando a Juliana veio fazer a 
nossa Roda de Conversa aqui. Você vê que 
principalmente o público jovem não pára. 
Mesmo no isolamento, eles continuaram a ter 
as relações sexuais deles. 

Cada comunidade tem a sua realidade. Aqui, 
eu quero até informar para vocês, infelizmente 
os números da Covid estão muito altos e vem 
mudando de público. O hospital de campanha 
do nosso município está lotado. Qual é o 
público? O público jovem! Por que? Porque 
acabou o isolamento social. Eles esquecem 

1 PSF - Programa de Saúde da Família

que a Covid está aí matando. Eles estão 
fazendo baile em cima de baile, chegando 
tarde, passando as madrugadas na rua e, com 
isso, aumentou o número de contaminados 
no hospital de campanha que fica em Santo 
Aleixo, no segundo distrito de Magé. 

Nossa estratégia, nosso trabalho vai continuar. 
Eu tenho um grupo de mulheres imenso que 
fala “Ah, vou pegar preservativo, mas eu vou 
levar para o meu filho”, “vou levar pro meu 
neto”, “vou levar pro meu sobrinho”. Elas 
também pegam para elas, mas o nosso público 
prioritário sempre foram os jovens. O que 
a sociedade de hoje oferece, de primeira, é 
tráfico. Eles ficam vulneráveis e aí aceitam a 
oportunidade que eles têm. Aí pode acontecer 
uma relação não prevenida. Por isso, onde tem 
muita busca por preservativos, vai também o 
material educativo e informativo.

Eu tenho atendido aqui nas doações jovens 
casados, já com filhos, que falam “Oh, tia, eu 
quero aqui, posso levar?”, e com isso eles estão 
vindo buscar.  Continuamos trabalhando com 
IST, HIV, AIDS e tuberculose porque são os 
nossos focos, mas surgiu mais uma doença, 
né? Mais uma enfermidade para que a gente 
inclua na luta. 

Tivemos o apoio do PSF1 na primeira doação 
junto com a Enel. A Agente Comunitária 
de Saúde esteve presente conosco durante 
todo o processo de distribuição. A gente 
passa uma listagem de presença, entrega o 
material educativo-informativo junto com o 
preservativo, depois passa por outro, pega a 
cesta, depois o kit, registramos a foto, fazemos 

Por isso, onde tem muita 
busca por preservativos, vai 
também o material educativo e 
informativo.

“
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A gente passa uma listagem de 
presença, entrega o material 
educativo-informativo junto com 
o preservativo, depois passa por 
outro, pega a cesta, depois o kit, 
registramos a foto, fazemos uns 
vídeos com a autorização do beneficiário. 

“
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Maria Aparecida Vieira (Movimento de Mulheres do Parque Horácio/Benfica - RJ)

uns vídeos com a autorização do beneficiário. 
Nesse dia, a Agente de Saúde colocou a 
situação da nossa comunidade: houve poucos 
casos, mas também estavam fazendo teste. 
Dentro da nossa comunidade, estamos 
tranquilos. Não tem atingido um grande 
número de contaminados. Quando eu falei que 
aumentou o número, era em todo município de 
Magé, que tem seis distritos. 

Eu estive em uma live com a presidente 
do CMDCA, juntamente com o Comitê de 
Mulheres Mageenses. A gente está discutindo 
a questão das crianças, das juventudes, da 
volta às aulas para esses jovens vulneráveis. 
Vamos retornar essa reunião na próxima 
terça. Dentro dessas estratégias, nós vamos 
trabalhando a prevenção. Hoje só falamos 
da Covid-19, mas eu falei: “A tuberculose 
continua matando, pessoas continuam se 
contaminando, o vírus HIV continua matando, 
as pessoas continuam se contaminando se 
não se prevenir. E as infecções sexualmente 
transmissíveis, se a pessoa não tiver informação, 
ela vai continuar se contaminando. É a vida, é a 
realidade, é o que vivemos hoje no nosso dia-a-dia.”.

Eu digo para vocês: com essa pandemia 
o trabalho dobrou. Eu não consegui ficar 
em isolamento. Fiquei, mas tinha os meus 
atendimentos. Foi aí que o trabalho dobrou. 
Mas também recebi e distribuí máscaras, 

entendeu? Nós também fomos contemplados 
com a doação de álcool em gel, que está 
agendado para buscar agora em agosto. 
Então, quer dizer, não para. A gente está todo 
tempo trabalhando e o público está vindo. 
Com higienização, uso de máscara, distância 
de um metro e meio a dois metros, entrando 
de três em três, mas estão vindo. Ficam três lá 
fora, entra mais três aqui no espaço, depois entra 
mais três... Com todos esses cuidados, o nosso 
trabalho vai continuar. Mesmo não recebendo 
mais as doações, nós temos a proposta de um 
projeto e vamos continuar o trabalho de prevenção. 

Vamos continuar porque não podemos parar, 
porque foi o início do nosso fortalecimento 
comunitário através do CEDAPS, da Rede 
de Comunidades Saudáveis, do Fórum de 
Tuberculose. Foi ali que veio o fortalecimento 
das nossas comunidades dentro do estado 
do Rio de Janeiro. Eu falo pelo CCBA, que 
é o Comitê da Cidadania Bem-Aventurado, 
Comunidade Nova Marília, município de Magé, 
mas também pelas pessoas que trabalham 
conosco neste espaço, que vieram através 
do trabalho do CEDAPS que há muitos 
anos, muitos anos mesmo, é nosso parceiro. 
Depois foi criada essa rede maravilhosa... e 
não podemos esquecer: é muito importante 
o que nós iniciamos lá atrás e vamos dar 
continuidade. A Covid é só mais uma 
responsabilidade. Obrigada!

Eu tinha cadastrado 100 
famílias antes da pandemia. 
Já durante o período de 
pandemia, estou com 250 
famílias cadastradas. 

“

”
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Bom dia a todos! Meu nome é Maria Aparecida 
Vieira, eu faço parte do Movimento de 
Mulheres do Parque Horácio, no bairro de 
Benfica, Rio de Janeiro. Estou aqui para falar 
um pouco da Covid-19 nas favelas e periferias 
e de como ela está afetando o dia a dia das 
pessoas. É que a maioria trabalha... e se 
trabalha, tem, se não trabalha, não tem. 
As lideranças comunitárias estão de frente 
nesses territórios, percebendo a aflição das 
pessoas que convivem lá, que não têm como 
ajudar as suas famílias com alimentação. 

A ajuda está vindo da Ação da Cidadania, 
do UNICEF, que nos ajudou a enfrentar 
esse problema com kits de higiene e cestas 
básicas doadas a essas famílias durante essa 
pandemia. Também tivemos outras ajudas. 
Ganhamos mil e quinhentas máscaras para 
distribuir na comunidade. Com a instituição 
Agência do Bem, distribuímos absorvente, 
sorvete. Tivemos a distribuição dos Catadores 
do Bem, que doaram cestas básicas. Para 
essas famílias está sendo muito gratificante, 
e é fundamental a solidariedade das pessoas, 
que estão ajudando bastante. 

Mas a maioria das famílias estão sem 
nenhuma ajuda, e devemos cobrar essa 
ajuda do governo. Eu tinha cadastrado 100 
famílias antes da pandemia. Já durante o 
período de pandemia, estou com 250 famílias 
cadastradas. Dentro da comunidade, todo 
dia chega uma batendo na porta, pedindo 
cestas básicas que não conseguimos ainda, 
entendeu? Tivemos ajuda também do Viva 
Rio, com 50 cartões para as famílias da 

comunidade. E, assim, nós estamos fazendo 
nosso trabalho lá dentro dos nossos territórios 
pequenos, mas com a ajuda de alguns 
parceiros para dar assistência à essas famílias.
Antes eu trabalhava com um grupo 
pequeno: as Mulheres do Artesanato. Eu 
procurava buscar algo para elas para ajudar 
com algumas coisas que eu ganhava. A 
comunidade quando viu, também cresceu e 
começou. Agora eu estou com 250 famílias 
cadastradas dentro desse espaço. A gente 
está buscando parcerias para dar continuidade 
com essas famílias. Essa semana até peguei 
os preservativos lá na clínica da família da 
minha comunidade. A diretora mandou que eu 
fosse pegar para distribuir para as pessoas na 
comunidade. 

Durante essa pandemia, nós percebemos que 
as pessoas estão indo mais lá na comunidade 
pegar o preservativo. Como a parceira falou, 
a gente não parou os trabalhos! Todo dia 
eu tenho que ir até lá para continuar dando 
assistência a algumas famílias: para pegar 
uma cesta básica, para pegar o preservativo... 
Todo dia. Nosso trabalho dobrou durante esse 
período de pandemia.

Aqui são três comunidades: Parque Herédia, 
Parque Horácio e Arará, com um complexo 
que abrange todos, né? Digamos assim: são 
pequenos os espaços mas, quando um sabe 
que está dando alguma coisa no local, o boato 
chega até os outros e ficamos sem saber se 
não tem um monte de gente ali que, às vezes, 
nem é daquele local, mas de outra comunidade 
próxima. Fizemos um  mapeamento para 
responder isso e para atender essas mães, 

Fizemos um mapeamento 
para responder isso e para 
atender essas mães, essas 
jovens, adolescentes grávidas, 
que às vezes não estão tendo 
assistência. 
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E, assim, nós estamos fazendo 
nosso trabalho lá dentro dos 
nossos territórios pequenos, 
mas com a ajuda de alguns 
parceiros para dar assistência à 
essas famílias.
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essas jovens, adolescentes grávidas, que às 
vezes não estão tendo assistência. De 30 
mulheres, 10 estão grávidas e a gente vai dar 
uma assistência com roupinhas, fraldas, vamos 
fazer uma atividade com elas lá no espaço.
Já o grupo do artesanato, as meninas do 
artesanato, eu sempre procuro. Faço gincana 
com elas no grupo. A gente está longe, em casa, 
mas de vez em quando eu estou montando 
atividades com elas. A gente está sempre 
ajudando elas, fazendo alguma coisa. Vemos o 
que elas estão fazendo durante essa pandemia. 
A maioria está fazendo artesanato e vendendo. 
Têm umas que fazem máscaras também. 

Já a gente está buscando mais parceiros para 
fazer esse trabalho de prevenção dentro da 
comunidade, com ajuda. Depois da pandemia a 
gente vai começar a fazer rodas de conversas, 
palestras sobre infecções sexualmente 
transmissíveis para que elas se cuidem mais, 
também sobre o câncer. 

Esse seminário foi um desafio para a gente, 
mas foi muito bom. É uma experiência. Eu, 
pessoalmente, sou leiga na internet e estou 
aprendendo com vocês, né? Vocês estão 

sempre nos ensinando muitas coisas na vida. 
O CEDAPS entrou nas nossas vidas, nas 
vidas dessas lideranças para nos capacitar 
a fazer um trabalho melhor. A maioria está 
de parabéns na rede do CEDAPS. Esse é um 
conhecimento que eu realmente não tinha e 
estou aprendendo com vocês, não só hoje, mas 
durante muitos dias, porque vocês já deram 
várias aulas de vídeo pra gente e a gente está 
sempre aprendendo.

Eu estava falando que a gente, no período da 
pandemia, está trabalhando dobrado, mas com 
elas a gente está sempre fazendo atividades. 
Elas não estão em casa porque a maioria 
mora sozinha, a maioria é chefe de família e, 
às vezes, não tem como se sustentar. Uma 
até perguntou: “O que que eu vou fazer agora 
que eu estou desempregada, estou parada no 
trabalho”? Eu disse “vai fazer algo para vender, 
vamos socializar. Você faz o que?” Então ela 
começou a fazer enfeites de festa de criança 
e está vendendo. Ela está se especializando, 
ela está tirando de 10. A outra está fazendo 
e vendendo máscaras. Às vezes elas não têm 
nem tempo de participar das atividades dos 
grupos porque estão focadas no trabalho 
em casa, estão vendendo o que elas fazem. 
Eu já falei que quando a pandemia terminar, 
nós vamos fazer umas Rodas de Conversa 
para trazer elas mais para perto e ver o que 
elas estão precisando no momento. A maioria 
fica muito carente dentro de casa, sem ter o 
que fazer. É isso que a gente está fazendo na 
comunidade, ajudando essas senhoras a fazer 
alguma coisa para melhorar a vida de cada 
uma delas, para elas terem a própria renda! 

É isso que a gente está fazendo 
na comunidade, ajudando essas 
senhoras a fazer alguma coisa 
para melhorar a vida de cada 
uma delas, para elas terem a 
própria renda! 

“

”
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Janice Delfim (Coletivo Morro dos Prazeres Educa - RJ)

Bom dia, Fala, Comunidade! Estou aqui 
novamente, participando depois de muito 
tempo. Gostaria de agradecer Ju, Wanda, e 
toda a equipe pelo convite. 

A gente acabou formando um coletivo com 
moradores do Morro dos Prazeres e educadores, 
profissionais da área de educação, parceiros 
nossos aqui na comunidade. Alguns foram 
meus professores, outros estão com a gente 
diariamente. Então, nesse período da pandemia, 
eu, Janice, senti a necessidade de criar o 
Educação na Quarentena no Morro dos prazeres. 

Como muitas pessoas aqui presentes hoje 
no Fala sabem, eu faço parte do PROA - 
Prevenção Realizada com Organização e Amor 
aqui no Morro dos Prazeres. Desde muito 
nova – apesar de continuar novinha, graças 
a deus – estou sempre trabalhando toda a 
movimentação da comunidade. Trabalhamos 
com famílias na área da saúde, do meio-
ambiente com reciclagem, e não poderia 
ser diferente agora, graças a deus, nessa 
pandemia. 

Era dia 18 de março, auge do meu desespero. 
A gente estava praticamente há uma semana 
recebendo, via grupo de WhatsApp da 
escola, o material oferecido pela Secretaria de 
Educação do Município para nossas crianças. 
O meu filho tem 18 anos, mas o meu sobrinho 
mora comigo, né? O Cauê, de 7 anos. E foi 
aquele desespero... Coronavírus chegou no Brasil!

Eu, o Grupo PROA, entre outros amigos que 

 

eu gostava muito dentro da comunidade 
dos Prazeres, estávamos em desespero, 
porque é um vírus que até hoje a gente não 
conhece totalmente. A gente está a cada dia 
conhecendo um pouquinho, as formas de 
transmissão, falando sobre as prevenções 
mas, naquela época a gente não tinha de fato 
conhecimento no meio daquele grande ‘boom’. 

Eu acompanho os noticiários, olhava lá fora 
em outros países e falava: “Caraca! Acabou 
com tudo. Vai chegar na comunidade, vai ser 
efeito dominó!”. Afinal, é assim naturalmente: 
a gente já vive aglomerado, quem mora dentro 
de uma comunidade já vive em aglomeração. 
As nossas casas são muito próximas uma da 
outra, muitas vezes é parede com parede.
O que mais me deixava desesperada era ver a 
quantidade de crianças na rua. Elas 

Trabalhamos com famílias 
na área da saúde, do meio-
ambiente com reciclagem, 
e não poderia ser diferente 
agora, graças a deus, nessa 
pandemia.
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As nossas casas são muito 
próximas uma da outra, muitas 
vezes é parede com parede.
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passavam na minha porta e gritavam o meu 
sobrinho para poder brincar. E aí, no dia 18, 
eu, desesperada, falei: “Meu deus, como é que 
vai ser essas crianças”? Porque a gente tem 
dificuldades mesmo. Muitos pais estavam em 
casa, mas a gente sabe que as casas são muito 
pequenas e com um número muito grande 
de pessoas morando. Aí, a rua é o escape. 
A quadra – nós temos uma quadra bacana 
na comunidade – é o local que as crianças 
mais adoram ficar para andar de bicicleta, 
jogar bola. E eu, desesperada, tentando 
manter aquela rotina da minha família, com 
alimentação, com estudo. 

No caso do meu sobrinho eu consegui 
imprimir material, então tinha um momento 
de ele estudar, um momento da televisão, um 
momento de a gente conversar, de fazermos 
alguma coisa juntos. Só que os meus vizinhos 
nem sempre têm as mesmas condições. Eu 
ainda sou colaboradora do sistema FIRJAN1 
e a minha empresa me deu assistência para 
me manter em casa. Por que? Na pandemia, é 
bom ficar em casa. Eu comecei a olhar e falar 
“caraca, o que que vamos fazer? O que que 
vamos fazer? Nós ainda não tínhamos recebido 
nenhuma assistência com relação a cestas 
básicas mas, Cris, que é minha amiga pessoal 
e parceira aqui, já estava articulando isso e eu 
ficava desesperada pensando “como é que eu 
vou fazer com essas crianças?”. 

Então, comecei a conversar com educadores.  
Queria até agradecer a todos os educadores 
que têm vivido uma prova constante. A gente 
já está nessa luta há 4 meses. Foram eles que 

1 FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro

de antemão falaram “Janice, o que você tem 
em mente?”. Eu no início falei “cara, tem oito 
crianças que ficam aqui na minha porta o dia 
todo. Vou trazer para dentro da minha casa”. 
Mas aí eu pensei: “E eu? É ficar em casa, cada 
um na sua casa. Sabe? É cada um na sua casa”. 
Decidi que não podia fazer isso e comecei a 
conversar com essas crianças, a perguntar 
se eles estavam recebendo o material 
educativo que a escola estava enviando. 
Elas responderam “Não, tia. Que material?”. 
E aí veio o “boom”. Acordei. Ah, Janice, que 
material? Muitas vezes as diretoras das escolas 
próximas ligam para o meu telefone pessoal 
para tentar comunicar uma mãe, para falar 
que o filho está passando mal, para dar algum 
tipo de recado... então eu falei “espera aí, 
nem todas as mães têm isso aqui, que é um 
aparelho celular com internet, principalmente 
dentro da comunidade. 

Eu precisava ajudar essas crianças de alguma 
forma. Peguei os educadores, alguns ativistas 
da comunidade e falei “gente, tô pensando 
nisso. E aí, vamos somar”? Foi aí que se formou 
o Coletivo de Educação na Quarentena. Nós 
estamos atuando já há quatro meses. Iniciamos 
imprimindo algumas folhas das apostilas do 
município. Por que? As apostilas são muito 
grandes, e aí nós não temos condições de 
imprimir uma apostila completa. 

Depois que a gente começou a conversar 
sobre as nossas próprias experiências como 
mães, por estar sempre na escola, ficou claro 
que se uma criança do terceiro ano com uma 
apostila para uma semana com 45 páginas não 
faz o que tem que fazer na escola, elas 

e comecei a conversar com 
essas crianças, a perguntar 
se eles estavam recebendo o 
material educativo que a escola 
estava enviando. 
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não vão fazer nunca dentro de casa. Tem 
responsáveis e responsáveis, né? A gente 
tem responsáveis que não têm conhecimento 
nenhum, a gente tem responsáveis que, muitas 
das vezes, para ele vir ver se o nome dele está 
na lista das cestas básicas que distribuímos 
semanalmente, trazem o neto que sabe ler, 
porque eles não sabem. 

Então pensamos “espera aí... Como que a 
gente vai distribuir 45 páginas para essa 
criança? Com um profissional dentro da 
sala de aula eles não fazem esse número de 
exercícios”. A gente tem uma escola pública 
que, infelizmente, tem uma defasagem muito 
grande de aprendizado. E isso eu já sentia na 
pele com meu filho, com meu sobrinho, com 
minhas irmãs e, hoje, vejo isso de todas as crianças. 

Estamos entrando em uma outra etapa. 
O nosso projeto é de acolhimento. Toda 
segunda-feira nós nos reunimos com as 
crianças para distribuir as atividades e o kit 
lanche, que foi o grande ‘boom’ do primeiro 
momento. Eu comecei a imprimir as apostilas 
com ajuda de alguns professores, educadores 
e direção, como a do Casarão dos Prazeres, 
como da creche José Marinho de Oliveira, como 
de Heloísa Marinho. Eles começaram a me 
ajudar com relação a essas intenções. Outros 
professores começaram a arrecadar fundos 
junto com amigos para o kit lanche. 

No início era para serem 13 crianças. Logo na 
segunda semana, foram 32. Enquanto estava 
esse número de 32 crianças eu conseguia, 
junto com meu filho e com a minha nora, 
distribuir. Ainda não estava esse grande 

‘boom’ das máscaras, mas a gente já tinha e, 
quando ia de porta em porta e entregava o kit 
lanche e a apostila para essa criança, falava 
“olha, o objetivo é que você se mantenha 
em casa, cuidando de você, cuidando da sua 
vózinha”. Na maioria das casas da comunidade 
as crianças são criadas pelos avós, sabe? Então 
a gente sabe que a criança não fica doente, 
mas ela pode trazer a doença para dentro de 
casa e pode ficar doente também. Eu falava 
“fica em casa, aqui está o lanchinho. São cinco 
bebidas e cinco biscoitinhos. Tem uma balinha 
que é para vocês se manterem em casa. Se eu, 
por um acaso, ouvir falar que você está na rua, 
ouvir sua voz, você vai ficar de castigo e não 
vai receber o lanche”.

Na primeira e na segunda semana levei em 
casa, mas só foi aumentando e, hoje, nós não 
temos mais condições de levar em casa. Todas 
as segundas-feiras a gente atende um número 
muito grande de crianças, então, o máximo que 
a gente pode fazer até agora é dividir por faixa 
etária e escolaridade. Das duas às três horas 
a gente recebe as crianças da pré-escola. 
Normalmente, elas vêm com seu responsável. 
É obrigatório o uso da máscara e, graças a 
deus, a gente conseguiu doações de máscaras. 
Quando vem com a desculpa “tia, esqueci”, não 
tem como. A tia só usa máscara e só atende 
quem estiver de máscara. 

O nosso coletivo tem hoje 12 voluntários muito 
presentes, que fazem com que esse trajeto das 
crianças seja seguro até aqui. Eles já chegam 
aqui usando o álcool em gel, entregam as 
apostilas, a gente faz a correção e na próxima 

O nosso projeto é de 
acolhimento. Toda segunda-
feira nós nos reunimos com 
as crianças para distribuir as 
atividades e o kit lanche.
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semana devolvemos as apostilas corrigidas. 
E é a partir dessa correção que a gente está 
entrando em um outro pensamento: “O que 
nós vamos fazer após essa pandemia?”. 
Porque a educação não pára. Conhecimento 
é extremamente importante. A gente está 
com uma comunidade, como todas, com uma 
defasagem muito grande na qualidade do ensino. 

Só que, nesse momento, na quarentena, o 
papel da educação não é ensinar. Até porque 
nós não somos pedagogos, nós seguimos 
as orientações de pedagogos, mas nós não 
somos. Estamos aqui para acolher a criança. 
A gente sentiu que tem criança que tem muita 
dificuldade, que fica com vergonha de vir 
entregar a apostila. Quando eu vejo que essa 
criança está com uma falta, entrando para a 
segunda falta, a gente vai até essa família e 
pergunta o que que está acontecendo, por que 
que essa criança não está indo. 

Quando demonstram que ela está com 
dificuldade de ler, eu ou algum outro voluntário 
se disponibiliza com segurança para conversar 
com essa criança, para identificar onde estão 
as dificuldades e deixar bem claro para ela 
que esse momento a gente quer que ela 
se mantenha segura, em casa, apesar de 
ser ainda uma coisa muito difícil dentro da 
comunidade, mesmo com o lanchinho em dia, 
porque, infelizmente, tem criança que só tem 
aquele biscoitinho, aquele suquinho, aquele 
toddynho na escola, ou naquele momento 
que a mãe recebe algum tipo de benefício. É o 
Bolsa Família, ou ela fez uma faxina e recebeu. 
Ou aquele pai que dá aquela pensão. Aí dá pra 

fazer aquelas compras, mas depois a criança 
não vê mais. 

Pelo nosso trabalho aqui, a gente já teve um 
grupo de adolescentes. Era um projeto com 
o CEDAPS que a gente trabalhou dentro 
da comunidade. Como a gente trabalha 
família, nós já temos esse conhecimento. 
É onde a gente está se apegando muito 
e está recolhendo os lanchinhos, que são 
extremamente importantes mas, mais ainda, 
é acolher essa criança e dizer pra ela “olha, se 
não está aprendendo agora, tudo bem. 

A gente vai montar uma escola de reforço 
daqui a pouco. Quando essa pandemia passar, 
as aulas vão voltar e a gente vai ter uma escola 
de reforço dentro da comunidade dos Prazeres. 
Porque o aprendizado, o conhecimento, a 
leitura, ninguém nunca vai tirar de vocês”. A 
gente sempre reforça isso para a criança. A 
gente trabalha muito a questão da auto estima. 
Quando eles vêm de máscara todo bonitinhos, 
limpinhos a gente fala “nossa! Tá linda mesmo! 
com a máscara limpa!” e faz aquela festa toda 
que a criança gosta. 

Graças a deus, as crianças atendidas pelo 
Educação na Quarentena no Morro dos 
Prazeres já estão muito antenadas, muito 
ligadas nessa questão da pandemia, o que que 
precisa fazer. A gente conseguiu com alguns 
voluntários colocar alguns garrafões pequenos 
dentro da comunidade. Aí, toda hora que eu 
passo, encontro uma criança que diz “ó, tia, 
tô lavando a mão!”. A própria comunidade se 
mobiliza para encher os garrafões de água 
limpa. Elas vêm aqui na sala da associação, 
pedem detergente que a gente tem para 

Quando eu vejo que essa 
criança está com uma falta, 
entrando para a segunda falta, 
a gente vai até essa família 
e pergunta o que que está 
acontecendo.
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colocar nesses lugares e é isso... A Educação 
na Quarentena está assim, graças a deus.

Juliana Reiche (mediadora) — Durante as 
reuniões da Rede Nacional de Comunidades 
Saudáveis, o PROA faz parte da rede, 
algumas pessoas destacaram essa dificuldade 
do diálogo com a Secretaria de Educação, ou 
com a escola local. Algumas escolas jogaram 
fora alguns alimentos no início da pandemia 
ou não têm essa comunicação com o território. 
E vocês? Tiveram uma certa facilidade ou não? 
Como foi essa conversa, essa articulação com 
a educação quando você resolveu começar o 
coletivo?

Janice — Sim, Ju. O que que acontece? Eu acho 
que tudo o que acontece na nossa vida vem 
de um começo, né? O PROA sempre teve um 
diálogo muito aberto com a educação, com as 
escolas locais. Sempre teve um diálogo muito 
aberto com os Centros de Educação. A Maria 
Fernandes Conde, que é o casarão. E foi assim, 
esse centro educacional que fez a ponte entre 
a comunidade com a Secretaria de Educação. 
De cara, a coordenação das escolas locais me 
convidou para receber essa alimentação. Foi 
daí que nós tiramos a nossa segunda cesta básica.

Elas me cederam aquela alimentação, as 
merendas que eram das crianças, não só leite, 
mas o alimento todo. Eu percorri cinco escolas 
do bairro e consegui fazer umas cestas para 
algumas famílias. Entre essas mesmas escolas, 
três delas são muito parceiras. 

Pedimos permissão e conseguimos imprimir 
algumas apostilas logo no primeiro mês. 

Consegui com uma professora que já foi do 
município e hoje ela está numa rede privada 
a doação de uma impressora novinha. Foi 
o que facilitou mais ainda para produzir 
esse material. No diálogo com as escolas 
locais, sempre esperei que a escola mais 
próxima seria a mais presente na Educação 
na Quarentena mas, enfim, prefiro pular essa 
parte. As demais escolas, graças a deus, 
tiveram e estão muito presentes. A direção 
da Heloísa Marinho é muito presente. Não é a 
Secretaria, mas sim a pessoa mesmo, sabe? A 
diretora Paula é muito presente, as professoras 
dela são muito presentes, o Casarão, as 
diretoras do Casarão são muito presentes. 
Esse diálogo agora já é como pessoas, até 
porque elas conhecem muito bem as crianças 
da comunidade. Elas me sinalizam “Janice, você 
sabe se a criança tal está recebendo alguma coisa?”. 
Isso só é possível por conta da comunicação. 

Nós recebemos ajuda da Secretaria uma 
vez. Dois meses depois do Educação na 
Quarentena já estar rodando semanalmente 
nos Prazeres, eu recebi diretamente da 
Secretaria de Educação do Município as 
apostilas. Para a minha surpresa, eles 
demoraram muito pra me entregar. Me 
ofereceram eu falei “ótimo! Maravilhoso!”. Eu 
achei que eu iria receber semanalmente aquele 
material, né? Recebi as apostilas para todas 
as crianças e pensei que podia relaxar e focar 
no lanche. Entreguei o material e as crianças 
disseram “tia, a apostila está grossa!”. Falei que 
estavam grossas porque tínhamos recebido 
a apostila completa. Só que as crianças 
começaram a me dizer “tia, você me deu a 

Aí, toda hora que eu passo, 
encontro uma criança que diz 
“ó, tia, tô lavando a mão!”. 
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apostila errada. Eu já fiz esse exercício”. Até 
hoje a Secretaria de Educação está distribuindo 
as apostilas referentes a março. A sobrinha de 
uma amiga minha, moradora lá de Nova Iguaçu, 
recebeu agora a apostila referente a março. 

Quando soube que eles iam dar as apostilas, 
fiquei tão feliz que nem olhei. Achei que 
eram referentes à data que deram. Disse 
para as crianças que a Secretaria mandou 
e a tia deu a apostila como se fosse uma 
prova. “Eu quero ver quem é que realmente 
está fazendo, que está prestando atenção”. 
Eu vi que a gente estava no caminho certo 
porque muitas crianças voltaram para tentar 
trocar as apostilas porque elas já tinham feito 
todos os exercícios daquela. Eu disse que era 
para eles tirarem dúvidas, para treinar o que 
aprenderam. 

Tem duas semanas que a Secretaria não libera 
mais o material. Eles deram umas férias para 
as crianças, que já estão em casa há 4 meses. 
E ainda tem esse período de férias. Bem antes 
disso a gente já estava atento e conversando 
com alguns educadores sobre a questão 
das crianças não estarem acompanhando. 
A gente pensava “como é que eu vou dar a 
apostila para a criança se ela não consegue 
acompanhar a matéria, ela não está tendo 
aula online”? Dentro das comunidades a 
gente arrumou outra coisa. Ju, você conhece 
a comunidade e sabe que a gente tem uma 
dificuldade muito grande com relação à 
internet. Falei com alguns dos diretores “gente, 
como é que eles mandam um negócio online 
para uma família que muitas vezes tem um 
1 Revistas Coquetel, são publicações com passatempos, como palavras cruzadas, sudoku, entre outros.
2 Banco Imobiliário é um jogo de tabuleiro.

único celular, ou nem tem celular, não tem 
acesso à internet.” Muitas das mães tinham 
acesso à internet quando estavam na casa 
da patroa, porque usava o wi-fi, ou em algum 
outro lugar. Elas não tinham impressora e, às 
vezes, são quatro filhos com um único celular. 
Como é que essa criança vai estudar? Como 
essa criança vai ver vídeo-aula? 

A gente vai continuar imprimindo esse 
material se a criança não está conseguindo 
acompanhar? Então, fizemos um novo. Nossa 
querida Maria Lucia nos ajudou e, hoje, a gente 
faz a entrega de atividades que a professora 
Maria Lucia disponibiliza da primeira série 
ao quarto ano. As outras séries a gente vai 
pesquisando por linguagens. Nesse período, 
e a gente continua conversando com alguns 
responsáveis porque tem algumas escolas 
que continuam mandando atividade para a 
criança. O que que eles estão dando? A gente 
logo pensou “opa, não posso fazer, não vamos 
avançar. Não somos pedagogos. As crianças 
não estão recebendo os feedbacks dos 
professores, não tem aula, não tem explicação. Então, 
hoje, o que que nós estamos trabalhando? 
Estamos trabalhando os jogos educativos. 

Hoje a gente está pedindo doações de 
revistinhas Coquetel1, estamos trabalhando 
com Banco Imobiliário2 e já estamos começando 
a fazer jogos que eles mesmos possam 
construir em casa, como quebra-cabeça, resta 
um, sabe? Porque o nosso objetivo hoje é 
acolher essa criança, fazer com que ela se sinta 
abraçada. O resultado é visível. A gente vê nas 
respostas dos responsáveis. Eu tenho mãe que 
o tempo todo agradece, porque tem três filhos 
na rede fundamental e dois dos filhos tem 

Às vezes, são quatro filhos com 
um único celular. Como é que 
essa criança vai estudar? Como 
essa criança vai ver vídeo-aula? 
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problemas e, graças a deus, com o Educação 
na Quarentena eles estão conseguindo se 
acalmar, porque a gente faz o tempo todo essa 
questão de troca mesmo. Como a gente mora 
muito próximo, pergunta “e aí, tá gostando? O 
que que você acha que poderia ser legal? Tá 
legal”?

Juliana Reiche (mediadora) — O que 
vocês estão fazendo com a questão 
da aglomeração? O uso de máscara na 
comunidade, com aglomeração de festas, 
de baile funk, a gente sabe que tanto o 
ReciclAção, PROA, e agora o Coletivo tem 
uma influência com relação a informação no 
Morro dos Prazeres, né? Como vocês estão 
fazendo para informar as pessoas, trocar essa 
ideia sobre a prevenção? Essa é uma pergunta 
da Dona Márcia.

Janice — Oi, Dona Márcia! Ih, Dona Márcia eu 
só vejo pelo Face. Muita gente eu só vejo pelo 
Face. Então, a gente continua trabalhando 
essa questão da prevenção mesmo. Dentro 
da comunidade é muito complicado. Acho que 
hoje em dia, não só dentro da comunidade, 
mas dentro da cidade as pessoas ainda 
são muito distantes das coisas que vêm 
acontecendo. 

O que a gente fala é que não é legal. A a 
gente deixa bem claro que os hospitais de 
campanha estão falidos. Eles mal iniciaram, 
já estão pra fechar. A doença de fato existe, 
e existe mesmo! Eu costumo dizer que Deus 
é brasileiro, e além de ser brasileiro, ele é 
favelado. Porque pelo o que nos víamos lá 
fora, eu achei que aqui ia chegar no efeito 
dominó, mas a gente tem a distribuição das 

máscaras, a gente tem distribuição de álcool 
em gel, a gente procura conversar com as 
pessoas, a gente leva informação. Muitas 
pessoas absorvem mas, com relação às festas, 
cara... infelizmente, são pessoas, são seres 
humanos. Muitas vezes, a Covid precisou criar 
sobrenome para as pessoas acordarem para a 
vida e realmente fazerem uso das máscaras. 
Amigos que vêm fazer algum tipo de trabalho 
aqui ou trazer doação, eles falam sempre 
“nossa, como essa comunidade é diferente de 
outras comunidades que nós estamos indo”! 
Por que? É como se fosse a camisinha, a gente 
fala “Sexo é bom pra caramba! Faz sexo, mas 
faz sexo com segurança, sabe? Faz sexo com 
amor próprio! Por mais que seja só aquela 
ficada, faz com amor por você, então use a 
camisinha! É a mesma coisa com a máscara. 
Usa a máscara, gente. A gente sempre falou “a 
máscara diminui o dano.” A Cris, onde ela vai, 
leva um bolinho de máscaras. Eu já ando com 
um também.

A gente disponibiliza máscara, fala como é 
que deve ser lavada, para secar ao sol, para 
passar. Por que você já quer aglomerar?  A 
gente já vive em aglomeração naturalmente, as 
nossas casas são muito próximas. Infelizmente 
a nossa realidade é essa. Então, assim, cuida! 
Cuida aí de você, cuida de quem você ama. 
Você está andando por aí? Você está nos 
becos e vielas? Respeite quem está dentro da 
sua casa! Muitas vezes são os idosos. Eu tô na 
rua direto e às vezes a minha avó fala assim 
“filha, eu só consigo te ver de longe!”, e eu falo 
“vó, é porque eu estou tendo contato direto 
com muitas pessoas. Por mais que eu faça uso 
da máscara, por mais que eu tenha o álcool 

Muitas vezes, a Covid precisou 
criar sobrenome para as 
pessoas acordarem para a vida 
e realmente fazerem uso das 
máscaras. 

“

”

Porque o nosso objetivo hoje é 
acolher essa criança, fazer com 
que ela se sinta abraçada. 

“

”



51 RODA VIRTUAL 3

em gel o tempo todo, eu estou lidando com 
pessoas, então, assim, eu preciso guardar a 
senhora”. 

Logo no início da pandemia as pessoas 
falavam “Janice, cuidado! Cuidado”! Eu 
respondia “gente, eu posso ficar em casa, 
mas o que grita aqui dentro, que bate no 
meu coração, corre nas minhas veias é isso! 
É trabalhar com pessoas, é trabalhar com 
a minha comunidade. Então eu procuro me 
cuidar ao máximo, graças a deus a minha 
família também e a gente está na rua. Mas 
o tempo todo falando “é importante o uso 
da máscara. Gente, pelo amor de deus, não 
vamos esperar a doença chegar na nossa casa, 
ter o nosso sobrenome”. É importante usar 
máscara? Usa máscara. É necessário sair? Saia 
com segurança.

Desde já eu quero agradecer mesmo. E falar 
para todas as ativistas, todas as lideranças 
comunitárias que estão presentes no Fala! 
assim: Perseverança, vamos permanecer! A 
luta é diária, mas graças a Deus as vitórias são 
maiores. Eu me sinto realizada diariamente 
quando eu consigo alcançar famílias. Vim hoje 
pra falar diretamente da educação com as crianças, 
mas isso reflete na família. Eu tenho mães, 
pais, avós, tias, responsáveis de uma forma 
em geral muito felizes com o trabalho que está 
sendo desenvolvido. Não está só atingindo a 
criança. Estamos está atingindo a família.

Agora, só pra falar aqui com o Robson, que 
perguntou se eu queria as operações policiais... 
Graças a Deus, meu único problema com a 
polícia, nesse momento, é por nos estarmos 

1 Cidade de Deus (CDD)

bem próximos da UPP, logo na entrada da 
comunidade, onde eles fecham o caminho 
com os carros deles. Mas, graças a Deus, a 
gente não teve nenhum problema como em 
outras comunidades teve. Como na CDD1, 
por exemplo, que bem no ato de um grupo 
entregando as cestas de alimento para as 
famílias, teve até uma morte. A gente, graças 
a Deus, não teve esse problema. Graças a 
Deus mesmo! Mas, com certeza, para as 
comunidades que tiveram, eu sei que é muito 
difícil, pois a gente já suspendeu em outros 
momentos algumas coisas que iriam acontecer 
justamente por conta das operações policiais. 
No Prazeres foi sempre uma briga. Hoje a 
gente está fazendo Educação na Quarentena, 
mas a gente sempre conversou sobre isso 
desde muito antes de ter essa tal pacificação. 
Sempre foi um problema a polícia nas entradas 
da comunidade, sempre muito truculenta e 
sempre nos horários das escolas. Isso foi um 
problema não só da minha comunidade, como 
de outras comunidades também. Era sempre 
no horário da entrada das escolas e da creche, 
trazendo um medo real, um pânico, terror e 
um perigo constante para todas as pessoas. 
Mas nesse período de pandemia já há 4 meses 
a gente está conseguindo desenvolver um 
trabalho nessa parte bem tranquilo.

Juliana Reiche (mediadora) — Jana, para 
concluir, em todas as falas, acho que de todas 
as mesas, inclusive nas fotos, a gente viu ai a 
galera se reunindo. Às vezes tem um jovem 
que não faz parte do PROA, do Reciclação 
ou do Morro dos Prazeres Educa, mas vem 
fechando junto, no nós por nós mesmos,

É importante usar máscara? 
Usa máscara. É necessário sair? 
Saia com segurança.
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falando: “Janice, eu estou trabalhando home-
office, ou eu não estou trabalhando, posso 
ajudar você?”, né? Então a gente sabe que a 
galera se uniu mesmo. Isso é muito legal de 
ver nas outras fotos também. Como que foi 
isso?

Janice — Sim, sim. A gente conseguiu, graças 
a Deus, um grupo muito forte de jovens e de 
pessoas que simplesmente moravam no Morro 
dos Prazeres, sabe? Estudava, fazia tudo fora 
e não parava aqui por nada. E sem precisar 
chamar. Às vezes eu tenho um amigo que fala 
assim: “Ah, quando tiver algum trabalho lá, 
carregar algum peso, me chama”. Eu, Janice, 
não chamo. A orientação da Secretaria de 
Saúde é ficar em casa, ou seja, eu deixo que 
Deus toque no coração como tocou no meu. 
Se você chegou aqui agora e disse “vim pra 
te ajudar”, ótimo, vamos ajudar. Mas eu não 
posso te tirar de dentro da sua casa. Os jovens 
estão vindo, eles estão muito interessados. 
É muito legal porque às vezes vem um 
jovem, tipo o meu primo, Andrezinho, e tem 
dificuldade na correção dos trabalhos. Eu 
sempre digo “calma, meu amor. Isso é um 
trabalho de acolhimento”. Hoje eu já vejo 
jovens muito engajados, que falam “poxa, 
vem aqui, senta aqui que eu vou te explicar, 
é assim. Quando você tiver alguma dúvida, 
quando você pensar em sair correndo, me 
chama, me pergunta”.

Eu estou vendo as transformações das 
pessoas. Eu tenho mães que falam comigo 
assim: “Caraca, Janice, minha filha estava 
demais. Depois que ela começou a ser 
voluntária lá com você, menina, ela levanta, ela 

faz as coisas em casa, ela fala: ‘ó, hoje é dia de 
Educação, hoje é dia de carregar as cestas, hoje 
a gente tem que higienizar, é dia de entrega... 
sabe, Janice? Cara, como ela mudou!”

Todo dia peço a Deus as respostas e Deus me 
dá assim. É um amigo, uma mãe que sinaliza 
que realmente eu estou no caminho certo. Não 
vou mais parar! Já não estava parada, a gente 
sempre trabalhou educação nos Prazeres, mas 
nunca de fato dentro das escolas. O Educação 
na Quarentena faz um trabalho, mas eu 
quero melhorar isso, eu quero um ensino de 
qualidade. 

Eu tive uma experiência muito bacana com o 
meu filho. No ensino médio ele conseguiu uma 
bolsa na escola privada. A gente às vezes tem 
um conceito torto e pensa “a escola é boa, o 
professor é bom, mas às vezes o aluno não 
quer”. Eu vi a diferença. Eu via o meu filho 365 
dias no ano tendo que estudar muito para 
manter a bolsa. Sempre pensei “Caraca, as 
minhas crianças, o meu sobrinho, ele precisa 
ter um ensino de qualidade que é para eu 
poder parar de ficar me preocupando como é 
que vai ser a faculdade”. 

Hoje, se você for ver, nas faculdades públicas 
uma boa parte dos alunos são da rede privada 
que estão ocupando aqueles espaços. Por 
que? Porque o ensino que eles têm deixa 
eles entrarem na universidade. Agora, o meu 
ensino, não! O meu ensino não foi assim, e eu 
não quero isso mais para mim. Eu não quero 
isso para o meu sobrinho, e eu não quero isso 
para as crianças do Morro dos Prazeres, não 
quero isso para as crianças do Rio de Janeiro, 
para as crianças do Brasil. Então, 
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foque na educação, seja presente. Lideranças, 
vão mesmo nas reuniões das escolas. Vão 
representando seus sobrinhos, o filho da 
sua vizinha. Começa a entrar mesmo nesse 
universo, porque a gente quer mudança, a 
gente quer uma cidade, a gente quer uma 
comunidade com mais consciência e isso vem 
através da educação. A educação transforma. 
A educação liberta. A educação traz o 
conhecimento que ninguém nunca vai te tirar. 
A gente pode falar de todas as privações, 
mas a gente precisa focar na educação, 
porque o que transforma é o conhecimento 
e o conhecimento vem dos estudos. Vão 
criar coletivos, começem a bater de frente 
com a Secretaria de Educação mesmo. Eu 
recebi vários recadinhos abusados, vários 
pedidos, que quando eu falava que eu não 
tinha condições de fazer porque eu não estava 
trabalhando para a educação da escola, e 
sim para as crianças do Morro dos Prazeres. 
Quando essa escola voltar, já não vou ser mais 
a Janicezinha queridinha da escola, justamente 
porque eu bati de frente e disse “Como é 
que vocês vão criar um programa online para 
as crianças que nem têm internet, nem têm 
computador”?

Juliana Reiche (mediadora)  — A última 
perguntinha, Jane, é da Rosária Pires, lá 
de Salvador, Bahia. Eu queria perguntar a 
todos que têm voluntários nas instituições 
como estão cuidando deles sendo atendidos 
também? Como cuidam de quem cuida? 
Porque é difícil. Você está lá como voluntário, 
mas você também tem sua saúde mental, tem 
seus problemas, né? Como vocês estão fazendo?

Janice — Olha que bacana, Ju. Na sexta-
feira passada a gente fez um lanche da tarde 
coletivo com quase todos os voluntários. 
Alguns não conseguiram estar presentes e 
a gente já vai ter uma confraternização dia 
26, mantendo toda a segurança. Diariamente 
a gente fez uma família e, assim como eu, 
como vários outros voluntários – eu nem 
vou citar o nome deles, porque eu acredito 
que todos estão me assistindo né, gente? 
–, a gente sempre conversa isso até no 
grupo do WhatsApp: o que seria de nós se 
não fosse esse grupo, essa família que se 
formou? A gente teve jovens que vieram 
para cá com muita depressão e, hoje, estão 
bem, se libertaram do remédio. Eu até brigo 
com eles direto porque eu estou parecendo a 
merendeira, né? Eu cozinho, aí depois cada um 
lava o seu pratinho e eu tenho que ficar com a 
louça. Mas eu entendo que isso é um processo 
de acolhimento, sabe? 

No início da pandemia foi muito difícil pra mim. 
Eu perdi meu sono, tive crise de ansiedade. 
Mas o trabalho com eles está me fazendo 
muito bem. A a gente ri, a gente separa as 
coisas, a gente higieniza, a gente faz comida 
coletiva, a gente se cuida, a gente se cobra. 
“Ah, tirou a máscara? A máscara está errada 
por que? Por que que a máscara está no 
queixo? É o que? Caxumba”? O tempo todo 
a gente se cobra muito porque a gente, hoje, 
é o espelho da comunidade. As pessoas nos 
olham como referência, então a gente precisa 
se cuidar pra poder cuidar do outro, até porque 
ninguém dá ao outro aquilo que não tem. Não 
adianta eu vir para cá e falar “olha, eu vou fazer 
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um trabalho legal” se eu não estiver bem. Eu 
tenho que estar bem. Isso é na vida em geral. 
Eu só dou amor se eu tiver amor. E isso é com 
os nossos voluntários também. A gente se 
cuida, a gente procura fazer as alimentações, a 
gente cobra um ao outro a questão da higiene. 
Porque é para manter motivado. 

Como eu, Cris, Genival, Fernanda e Renato 
estamos a mais tempo, a gente acaba sendo 

meio que a tutores deles, né? Então é o tempo 
todo esse cuidado, esse carinho. É tudo muito 
espontâneo, isso que, graças a Deus, a gente 
desenvolveu. É aquela coisa: é fazer o bem 
sem olhar a quem, e recebendo bem também, 
sabe? A gente tem nossos momentos de 
querer enforcar alguém. Mas respira e passa. É 
isso: a gente tem se cuidado muito e viramos 
uma família.
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55 RODA VIRTUAL 4: Jovens e COVID-19: caminhos 
presentes para o futuro

Isabella Valadares (META Brasil)

Olá, eu sou a Isabella, tenho 24 anos e faço 
serviço social e estágio na área da saúde. 
Sou jovem com paraplegia espástica em 
decorrência da neurotoxoplasmose e faço 
parte do META Brasil, que é um movimento 
que reúne jovens com e sem deficiência que 
atuam e desenvolvem trabalhos na área 
da deficiência. Eu sou clara, tenho cabelos 
escuros, estou com uma blusa escura, que tem 
o slogan do META, um broche do META, e a 
parede aqui atrás é rosa. 

Acho que para iniciar essa conversa, a gente 
pode pensar no que a gente está vivendo 
agora, esse momento de pandemia. Mas 
pensar também no isolamento social que as 
pessoas com deficiência vivem, e vivem há 
muito tempo, pela negativa de direitos e falta 
de acessibilidade. Nós sabemos que vivemos 
em uma estrutura extremamente machista, 
racista, meritocrática e capacitista. Como isso 
vai se desenvolver nas nossas experiências? 
De pessoas com deficiência que, às vezes, têm 
vontade de acessar algum lugar e não pode 
porque não tem acessibilidade garantida? 

Hoje eu acho que a gente vive esse momento 
comum. De querer ir à rua, ir à praia, eu por 
exemplo estou com saudade da praia, estou 
com saudade de ir ao restaurante, algum lugar 
assim. Jovem adora uma balada. Eu não sou 
muito de balada, mas a gente gosta de sair e 
agora não pode sair. 

As pessoas com deficiência sempre tiveram 
um isolamento imposto, um isolamento social 
obrigatório, a invisibilidade. Eu acho muito 
injusto a gente precisar votar para ter mais 
acessibilidade. Se a gente recorrer à literatura, 
ela dá essa perspectiva de que as pessoas 
com deficiência sempre foram retratadas 
como pessoas incapazes, pessoas anormais e 
vítimas de estigmas. 

A gente consegue um avanço aqui no Brasil 
com a marcha de 1980, que é a marcha das 
pessoas com deficiência, um grande marco 
político para a gente, que cunhou a frase 
“Nada sobre nós sem nós”. As pessoas com 
deficiência vão às ruas de São Paulo, do 
Brasil todo, e mostram que elas querem ter 
autonomia sobre os seus corpos, sobre os 
seus desejos e sobre suas vontades. E isso é 
um recado tanto para o Estado, quanto para 
as instituições que tratavam as pessoas com 
deficiência pela perspectiva da caridade. 

As pessoas com deficiência 
sempre tiveram um isolamento 
imposto, um isolamento social 
obrigatório, a invisibilidade. 
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Depois a gente tem a convenção do dia das 
pessoas com deficiência, que é uma convenção 
internacional. E daí também nasce a LBI, que 
é a Lei Brasileira de Inclusão. Ela é um marco 
regulatório para a gente, para nos dar vários 
direitos e garantias. Só que a gente sabe que 
da letra do papel até a concretização da lei, é 
um processo, né? 

A gente já tem há algum tempo a questão 
das cotas, que é uma garantia, que é um 
direito alcançado. Não só as cotas, mas 
professores com deficiência, mais professores 
negros, indígenas e quilombolas. A gente 
teve esse avanço mas, esse ano, a gente teve 
uma tentativa de revogação dessa lei. Os 
movimentos sociais se aliaram, movimento 
LGBT de pessoas com deficiências se aliaram 
a outros grupos, junto com os próprios 
movimentos estudantis. Nessas alianças, a 
gente conseguiu barrar isso. Isso mostra para 
mim, para as pessoas, o quanto é importante a 
gente estar aliado. 

O movimento de pessoas com deficiência não 
é um movimento que fala de segregação ou 
de integração. A gente quer inclusão, incluir 
pautas, sabe? Os coletivos feministas têm 
falado da pauta da pessoa com deficiência. 
Coletivos antirracistas precisam incluir 
a mulher com deficiência, a pessoa com 
deficiência, para que a gente se torne cada vez 
mais plural e igualitário. 

Estamos vivendo esse período de “novo 
normal”. Eu fico me perguntando que novo 
normal é esse. Porque, para as pessoas com 
deficiência, isso já é o normal há muito tempo. 
1 A Mostra Caminhos da Inclusão foi realizada pelo CEDAPS com uma exibição de materiais inclusivos sobre prevenção às IST/HIV. Saiba 
mais: https://www.caminhosdainclusao.cedaps.org.br/

A gente vê essa rinha de vacina e a gente 
sabe que daqui a algum tempo a gente vai 
conseguir a vacina, a gente vai sair das nossas 
casas, do isolamento social, mas a gente 
precisa garantir que todas as pessoas saiam. A 
gente precisa garantir que a gente não fique, 
que a gente não tenha que ficar isolado nas 
nossas casas. O direito de ir e vir é um direito 
consolidado e garantido pela constituição. 
Ele precisa se fazer valer. Acho que a gente 
sai com esse pensamento. A gente precisa 
aproveitar esse isolamento social para pensar 
um pouco nisso, para refletir um pouco sobre o 
que a gente está fazendo, quais as ações que a 
gente está construindo hoje para que a gente 
tenha um futuro mais inclusivo.

Em 2018 eu fui convidada para participar do 
Caminhos da Inclusão. Como eu falei, eu faço 
estágio na área da saúde. A gente tem um 
grupo de WhatsApp que se chama Bonde das 
Positivas, que é um grupo para acolhimento 
de pessoas recém diagnosticadas com HIV. E 
aí eu sempre pensava “cara, como que a gente 
vai fazer tipo um bonde das pessoas com 
deficiência? Será que algum dia a gente vai 
conseguir construir um espaço assim”? Porque 
se eu te perguntar, ou perguntar a qualquer 
pessoa que não tenha deficiência, se tem 
amigo ou conhece alguém que tem, a resposta 
é sempre que conhece um ou dois, mas que 
essas pessoas provavelmente não conhecem 
outras pessoas com deficiência. E o quanto 
é importante a gente estar entre os nossos, 
sabe? A Mostra do Caminhos da Inclusão1 foi 
um presente na minha vida. Foi um momento 
de empoderamento e de estar entre os nossos.

Eu fico me perguntando 
que novo normal é esse. 
Porque, para as pessoas com 
deficiência, isso já é o normal 
há muito tempo. 
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A gente reuniu várias pessoas com deficiências 
diferentes. Eu lembro que eu comentei com 
as meninas sobre o quanto esse momento foi 
enriquecedor na minha vida, empoderador 
mesmo. Conheci pessoas que eu vou levar 
para a vida toda! Isso foi em 2018. Em 2019, 
a gente recebe o convite do Sérgio1 para 
começar esse trabalho de implementação do 
META no Brasil. O META é um movimento 
latino americano que não acontece apenas 
no Brasil. Por aqui, ele está se consolidando, 
mas é um movimento que também está no 
Uruguai, na Argentina, em outros países. Nós 
recebemos o convite, eu, a Stefany e a Rafaela, 
para estarmos a frente dessa implementação. 
No começo a gente se preocupou em entender 
o que era o META, tanto a nível de América 
Latina quanto como ele se daria aqui. 

A gente tentou também fazer esse esforço 
de colocar a nossa cara, sabe? De imprimir as 
nossas lutas. Por exemplo: eu, a Rafaela e a 
Stefany participamos de movimentos sociais 
que trabalham com a luta da pessoa com HIV 
e Aids. A Stefany, especificamente, trabalha 
com a questão da religião de matriz africana. 
A gente tentou colocar isso tudo e imprimir no 
slogan essa pluralidade porque a pessoa com 
deficiência é plural. 

As pessoas têm essa ideia de que falar de 
deficiência é uma coisa limitada. Não é, gente. 
É um movimento muito extenso, que tem 
muita coisa, muita tecnologia. A gente tem 
aprendido muito. A gente costuma dizer que 
começamos engatinhando. Hoje, eu acho que 
a gente já está começando a andar. E a gente 

1 Sérgio Meresman, representante do iiDi - Instituto Interamericano sobre Deficiência e Desenvolvimento Inclusivo. 

imprimiu isso no slogan. Eu não sei se a Malu 
tem como colocar o slogan do Meta Brasil. 
Tem no Brasil um degradé que é pra mostrar 
a essa pluralidade. A gente não quis botar em 
amarelo e verde, ou em duas cores, três cores, 
porque a gente queria mostrar essa coisa da 
pluralidade e o símbolo da luta contra a Aids, 
que é uma coisa que a gente vem lutando 
sempre e fazemos parte. 

Nesse ano nós recebemos esse projeto, 
de trabalhar deficiência e Covid alinhados. 
Preparamos uma série de 30 cards. Tivemos 
total autonomia na criação do conteúdo, 
nos textos e nos temas. Não ficamos só no 
tema da prevenção com relação às cadeiras 
de rodas, os óculos, as muletas, mas fomos 
além! Falamos da questão do auto cuidado, 
que é importante a gente manter. A prática 
de exercícios, para quem tem deficiência 
física, é muito importante. Também falamos 
sobre como manter a qualidade de vida nesse 
isolamento social. 

Eu, Rafa, as meninas, nós amamos participar 
porque a autonomia de criação que tivemos 
com os cards deixou tudo com a nossa cara, a 
gente teve uma união muito grande. Sou eu, a 
Rafa e a Stefany, mas também tem a Wanda e 
a Kátia e as meninas, a Malu, a Ju e a Isa, que 
nos dão esse suporte técnico com os produtos. 
A gente tem a página no Facebook e um perfil 
no Instagram que é @metabrasil. A gente cria 
o material e publica primeiro no Facebook 
e depois a gente replica ele no Instagram. É 
muito valioso poder participar do META, estar 
com as meninas e construir esse espaço, sabe? 
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Luciano Pimenta (Coletivo Vira Lata/Pavuna) 

Eu sou Luciano Pimenta, venho da Pavuna, 
zona norte do Rio de Janeiro, mas que 
uma galera acha que é baixada. É um lugar 
historicamente um pouco esquecido pelo 
Poder Público e que não tem um histórico 
muito grande de movimentos progressistas. 
Muitas vezes a gente se sente mal 
representado ou sub-representado. Até tem 
algumas pessoas tentando, mas a gente 
sabe que é um território tão grande e tão 
importante, que conecta o Rio de Janeiro a 

vários lugares do estado, e que tem potência e 
que não está sendo explorada.

Pensando nesse convite para falar sobre 
caminhos presentes para futuros possíveis, 
eu vejo que realmente a gente tem que ter 
representatividade nessas regiões. Alguns 
territórios, por serem mais próximos do centro 
ou por causa de terem alguns representantes 
fortes, estão conseguindo reagir à crise 

Agora a gente está terminando essa parte de 
relatório. Terminamos agora os vídeos que 
estavam prontos ontem e vamos lançar aqui 
em primeira mão. 

É muito bom participar de um movimento 
como esse porque eu tenho o meu olhar 
individual, o meu olhar sobre a deficiência 
individual. Mas quando a gente se une e a 
gente vê as múltiplas deficiências, múltiplas 
coisas que a gente pode trabalhar dentro do 
tema, a gente sente que está fazendo algo 
positivo para a sociedade. Agradeço demais 
a oportunidade de estar aqui, a visibilidade 
que o CEDAPS está dando. Agradeço a você 
e às meninas, a Rafa e a Stefany. A gente não 
constrói nada sozinho. 

Precisamos pensar de verdade no que 
estamos construindo agora para a gente ter 
um resultado lá no futuro. Vamos pensar um 
pouquinho sobre a inclusão. A gente fez esses 

três videos. A Malu depois vai postar um, e a 
Rafa também. São vídeos caseiros nos quais 
a Rafa fala um pouco sobre higienização, a 
Stefany toca um pouco na questão das aulas. 
Eu estou na faculdade e as aulas vão voltar. 
Como vão se dar essas aulas? Vai ter apoio? 
Vai ter LIBRAS? Vai ter o a audiodescrição? É 
importante a gente se atentar a isso e cobrar 
dessas instituições, dessas organizações para 
que façam que a acessibilidade seja de fato para todos. 

É isso. Ficou um trabalho lindo feito por 
mulheres, todas são meninas. Fica aí meu 
convite: que a gente saia desse isolamento 
sim, mas que a gente leve todos, ou o máximo 
que a gente puder com a gente. Vamos lutar 
por inclusão e acessibilidade. Entender que 
é um movimento plural, que as pessoas com 
deficiência são pessoas que merecem ter 
suas vidas tanto sexuais como qualquer outro 
campo, feliz e saudável.

Alguns territórios, por serem 
mais próximos do centro ou 
por causa de terem alguns 
representantes fortes, estão 
conseguindo reagir à crise. 
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que veio com o Coronavírus de uma forma 
muito mais tranquila. Estão tendo mais 
oportunidades, sabendo aproveitar o que 
está acontecendo e, com isso, apoiando e não 
deixando que as pessoas fiquem em situação 
de vulnerabilidade.

Eu vejo que tem algumas regiões que são 
muito potentes também e que não têm 
tanto espaço. Então, acho necessário pensar 
em possíveis futuros, possíveis caminhos 
que possam ajudar a construir essas novas 
lideranças e essas novas organizações 
de projetos que tenham o território como 
principal. Mas também acho que é muito 
importante a gente conseguir ter clareza e 
valorizar o que que está acontecendo, as 
memórias do bairro, das regiões, das periferias, 
das favelas. Nesse momento, a cultura está 
sendo muito atacada, mas acho que é um 
eixo principal pensar na cidade através da 
cultura. Pelo menos para mim, é o que mais 
faz sentido. O que me faz querer trabalhar 
em um território é conhecer as histórias e os 
acontecimentos. Pensando nas organizações, 
nos projetos que eu faço, entendendo que a 
comunicação é a base para a gente conseguir 
chegar na juventude, principalmente com potência.

Um dos projetos que eu estou fazendo é esse 
que está aparecendo na tela, que é o Jovens 
Podem. Foi um projeto que surgiu junto com o 
UNICEF e o CEDAPS no final do ano passado. 
A gente conseguiu começar a produzir ele esse 
ano, mas houve muitas mudanças porque a 
gente teve que se adaptar muito. Realmente 
foi um momento no qual a gente produziu 

1 UPA - Unidade de Pronto Atendimento (Saúde).

muito conteúdo relevante, que deixou a gente 
muito satisfeito com o resultado e com um 
retorno muito interessante do público. 
Antes da pandemia a gente tinha pensado em 
um projeto que falava mais sobre mercado 
de trabalho, mas quando veio o Coronavirus 
a gente pensou nas pautas que eram mais 
emergenciais. Boa parte do que a gente falou 
foi sobre as definições de alguns termos e 
também sobre o auxílio emergencial. Foi minha 
primeira experiência jornalística, de procurar 
diariamente as informações, o que um ministro, 
o que a Caixa estava falando, o que realmente 
estava acontecendo. Foi um momento de 
curadoria que foi trabalhoso. Diariamente a 
gente trabalhava umas cinco, seis horas, pelo 
menos, pra sair um post desses com memes. 
A gente pensava uma hora só do meme, mas 
pensava no conteúdo. No “Jovens Podem” também. 
Nesse projeto a gente teve um momento de 
cativar as nossas redes, e foi muito importante. 
Nele eu aprendi a ativar as nossas redes pra 
conseguir acesso a outras oportunidades. 

Com a rede a gente conseguiu doações de 
máscaras e face shields que a gente distribuiu 
aqui nos centros, nos postos de saúde da 
região e na UPA1. A gente conseguiu um 
equipamento de proteção que a galera até 
então não tinha acesso. Começamos a parceria 
com algumas organizações e chegou num 
ponto em que a gente realmente virou uma 
referência sobre o tema de Coronavirus e 
auxílio emergencial. Vinham mães de jovens 
querendo falar com a gente pra ver se o filho 
tinha direito. A gente pensou muito sobre esse 
auxílio emergencial e realmente viramos uma 

A gente conseguiu um 
equipamento de proteção que 
a galera até então não tinha 
acesso. 

“

”

Nesse momento, a cultura está 
sendo muito atacada, mas acho 
que é um eixo principal pensar 
na cidade através da cultura. 

“

”
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referência para algumas pessoas. Isso foi 
muito legal. 

Eu atuo também com o Vira Lata, que é 
meio que um filho do JP. Eu e uma galera 
que trabalhamos no Jovem Pode vimos a 
necessidade de falar sobre cultura e outros 
assuntos que não eram tão alinhados com o 
JP. Foi assim que surgiu o Vira Lata, que é um 
coletivo de comunicação e produção cultural 
pensando nessas memórias da periferia, da 
rua e da cultura marginalizada em geral. A 
gente agora já está conseguindo fazer alguns 
projetos legais. Estamos fazendo parceria com 
o CEDAPS, conseguindo alguns clientes, e 
isso também está sendo um desafio. É a minha 
primeira experiência como empreendedor, que 
eu realmente estou botando a cara e realmente 
tendo que ter a coragem e disposição pra 
fazer tudo, jogar em todas as posições, cobrar 
escanteio e cabecear, tá ligado? Fazer tudo. 
É um espaço que realmente é muito 
importante para mim e acho que muita coisa ali 
é  resultado da quarentena. Todo mundo quer 
ter um espaço para se expressar e acho que 
o Vira Lata foi a forma que eu encontrei. Está 
sendo um espaço muito incrível. É tão recente, 
mas já está rendendo vários resultados muito 
legais. Foi difícil ter coragem para o projeto 
sair, mas está sendo muito incrível. 

Além desses projetos que eu participo, acho 
que o maior projeto que eu já participei 
na vida e que está sendo incrível também 
a experiência, é o projeto da Agência de 
Redes para a Juventude, que é o Geração 
que Move, com parceria do UNICEF. Como 

eu falei, na minha região não existem muitos 
representantes. Existem muitas favelas, muitos 
complexos, tem a Pedreira, tem o Chapadão, 
são territórios que não se conversam. Os 
líderes de uma região não conseguem se 
relacionar muito com as lideranças da outra 
por causa do tráfico e de questões que são 
muito além do que a gente pode trabalhar. 
Com esse projeto a gente está conseguindo 
chegar em muitas favelas daqui da região. São 
10 lideranças jovens e a maior parte são daqui 
da região da Pavuna, Costa Barros, Barros 
Filho, Honório Gurgel, Guadalupe. 

A gente está conseguindo distribuir mil cestas 
básicas e cestas de higiene por mês, além 
da produção de conteúdo também sobre a 
quarentena, sobre conscientização através de 
múltiplas plataformas e formas. De vídeo no 
TikTok, a música, Rap, a gente está explorando 
várias formas para atingir e amplificar o nosso 
trabalho. Além das mil cestas, que são um 
trabalho muito importante, a gente está cada 
vez mais tentando ir além disso, né? A gente 
conseguiu doação de livros também. Junto com 
todas essas mil cestas que a gente distribuiu 
nesses últimos meses a gente distribuiu 
também mil livros. Nossa atuação vai muito 
além dessa parada fechada de pensar só no 
alimento e na subsistência. 

A gente de alguma forma está tentando 
acolher. Temos um grupo de WhatsApp com 
todo mundo. Imagina mil pessoas, são vários 
grupos. A gente também tem essa lógica que 
para pensar em um caminho futuro, passa 
também por ter esse afeto e a compreensão 

De vídeo no TikTok, a música, 
Rap, a gente está explorando 
várias formas para atingir e 
amplificar o nosso trabalho. 

“

”

A gente pensou muito sobre 
esse auxílio emergencial 
e realmente viramos uma 
referência para algumas 
pessoas. Isso foi muito legal. 

“

”
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que se não fosse com jovens de periferia, eu 
acho que a gente não conseguiria chegar nos 
resultados que a gente está chegando. 
Estamos conseguindo trabalhar com 
diferentes favelas. Por exemplo: eu sou 
da Pavuna e estou representando uma 
favela. Aí eu encontrei uma liderança da 
favela e ela apresentou os amigos dela. A 
gente está entendendo o território através 
dessas pessoas, dessas lideranças, sabe? 
É um trabalho de formiguinha, que a gente 
consegue realmente atingir uma região com 
muito  mais qualidade. Isso é um pouco da 
minha experiência. Eu trabalho realmente com 
múltiplas formas, múltiplos espaços também 
como uma forma de poder me sustentar, 
mas entendendo que, para mim, o que é 
mais importante é conseguir estar alinhado 
um pouco com minhas convicções, com meu 
território e conseguir contribuir. Acho que 
seria muito interessante pensar em um futuro 
com esses eixos da memória, da cultura, do 
território, e não deixar isso ser esquecido. 
Porque isso é a primeira coisa que é esquecida 
em um momento desses. Nesse primeiro 
momento era isso que eu tinha para falar. 
Estou ansioso ainda para ouvir a Pâmella, que 
é braba, né?

Malu Machado (mediadora) -  Maravilha esse 
seu projeto, ele não tem como se expandir 
para outros territórios? 

Luciano - A gente está em um momento de 
reinvenção com o Jovens Podem. Realmente 
estamos precisando de braço, porque é um 
trabalho que não é tão simples de produzir. 
A  gente faz um negócio meio engraçado 

e descontraído, mas que demanda muito 
trabalho de produção e de pesquisa. Agora 
estamos em um momento de entender como a 
gente vai fazer, porque já não tem mais como 
se cadastrar no auxílio emergencial. Quais são 
as novas pautas que a gente quer falar? 

Eu acho que passa pela visibilização das 
opiniões da juventude para esse pós-
pandemia, esse futuro incerto. Como vai ser o 
mercado de trabalho e o que os jovens querem 
para o mercado de trabalho? Não acho que 
o ideal seja que a gente consiga pensar só 
mais do mesmo. Temos que propor soluções 
econômicas para os jovens de periferia falar 
para o cara que quer ser um profissional de 
videogame, ou o cara que programa, o cara 
que pode virar um atleta, pode se reinventar 
nesse momento. Falar que seria muito legal 
você, essa pessoa aí que está falando, seguir 
o nosso arroba e mandar um direct pra gente 
ver lá como pode conversar mais. Eu acho 
que o nosso caminho é esse, é pensar como 
a juventude pode contribuir nesse debate de 
como vai ser o futuro do mercado de trabalho. 
A gente se limitou ao Rio de Janeiro porque 
eu acho que a gente entende melhor essa 
realidade, a nossa realidade, mas todas as 
nossas postagens, nosso conteúdo, tem a 
ver com temas nacionais. Então pode vir de 
qualquer lugar. Acho que pode dar algum fruto 
bem maneiro.

Malu Machado (mediadora) - Não é só isso 
também, né, Luciano? Também tem recurso. 
É claro que os jovens fazem parte aí da rede 
de Jovens Construtores do CEDAPS são os 
jovens conectados ao 

É um trabalho de formiguinha, 
que a gente consegue 
realmente atingir uma região 
com muito mais qualidade. 

“

”

A gente de alguma forma está 
tentando acolher. Temos um 
grupo de WhatsApp com todo 
mundo. 

“

”
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Pâmella Santos (Movimentando a Voz) 

Oi, gente, boa tarde! Meu nome é Pâmella 
Gabriel, e eu sou da comunidade da Quitanda, 
na Pavuna. Eu sou representante do projeto 
Movimentando a Voz, que tem o intuito de 
fazer Rodas de Conversa, disseminação de 
informações, prevenção e cuidado e outras 
coisas. Vou falar um pouco sobre o Fundo 
Baobá, no qual fui uma das selecionadas. 
Agradeço o apoio da Melissa e do Hugo, do 
CEDAPS que me ajudaram bastante, dos 
jovens do meu projeto, Movimentando a Voz, e 
das jovens do programa Jovens Construtores. 
É um projeto para a equidade racial. O bom é 
que existem esses editais que não são

muito burocráticos. O jovem consegue acesso 
fácil para se inscrever, consegue submeter 
propostas. Demora um pouco o retorno, mas 
são pessoas que sempre estão em contato. 
Vou falar um pouco das ações que eu fiz 
dentro da Quitanda e da Pedreira também. 
A primeira ação foi a Caixinha de Sugestões, 
onde as pessoas do território colocavam 
na caixa suas dúvidas sobre a Covid-19. A 
segunda ação foi a entrega dos kits de higiene 
para as famílias mais vulneráveis do nosso 

CEDAPS, e a gente está sempre apoiando 
através da área de prevenção e cuidado, 
assessoria, inscrição em editais. Mas quem 
souber de editais, de formas de conseguir 
recursos para projetos como o do Luciano 
e de outros jovens que estão aqui, outras 
lideranças, mandem nas redes dele, se vocês 
se lembrarem. Até porque é um trabalho 
que na maior parte das vezes é voluntário, 
mas também precisa de recursos, não só 
para acontecer, mas também para pagar as 
contas de quem está ali por trás, trabalhando 
em prol daquilo. A gente sabe muito bem 
do esforço que todas as lideranças e jovens 
livres realizam, né? E boa parte desse esforço 
é voluntário, então se souberem de recursos, 
mandem para o Coletivo Vira Lata.

Luciano - Sim, sem dúvida. Acho que 

pensando nos jovens de periferia e como eu 
cheguei aqui, sim! Tem um lado de projetos 
que me deram possibilidade de compreender 
mais sobre a realidade. Cursos que eu fiz que 
me fizeram pensar além do que eu poderia 
ser. Além do comum. E também tem esse 
lado que realmente está sendo muito bom, de 
conhecer o CEDAPS e me aproximar porque 
esse apoio técnico é uma parada que eu não 
domino, que eu acho que se eu for parar pra 
aprender vai demorar muito tempo, e que eu 
não vou conseguir realmente aproveitar as 
coisas que eu conheço e da experiência que 
já tenho. Então realmente está sendo muito 
bom ter esse apoio técnico e eu acho que isso 
é muito necessário para a construção de novas 
lideranças. Ter esse apoio é fundamental.

A primeira ação foi a Caixinha 
de Sugestões, onde as pessoas 
do território colocavam na 
caixa suas dúvidas sobre a 
Covid-19. 

“

”
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território. A terceira ação foi o Vale Compras 
no mercadinho do nosso território, no valor de 
R$200, para a equipe que estava me ajudando. 
A quarta ação foram os panfletos com 
as respostas das perguntas da Caixa de 
Sugestões. Essa ação ainda vai ser realizada. 
Por conta da chuva, a gente não conseguiu. 
Quando fazemos essas ações dentro das 
comunidades, é muito gratificante. Temos o 
retorno das famílias, e esses retornos são os 
sorrisos de alívio no rosto dessas famílias. 
A liderança, como o Luciano estava falando, 
é muito potente, ainda mais quando vem de 
jovens, que são pessoas do nosso território 
que visam a gente, que estamos ali com 
pensamento, com outra visão diferente. Aí a 
gente tem outra representatividade dentro do 
território e as pessoas veem a gente como um 
espelho bom para elas.

Hugo Sabino (mediador) - Esse projeto 
da Pâmella, do Fundo Baobá, é voltado 
para a equidade racial. Foi um projeto que 
eu acompanhei muito de perto. Eu estive 
muito com ela em todas as partes, acho 
que para o desenho das ações, articulação 
e implementação delas também. Nós 
enxergamos potencial dentro de um edital que 
não é burocrático e trazia com isso, também, 
a chance de a gente estruturar ações eficazes 
através de recursos pequenos. A Pâmella 
tem um grupo que se chama Movimentando 
a Voz, ela é ativista dentro do território dela, 
que é na região da Pavuna. Mais um jovem 
aí, Luciano, junto com você nessa luta de 
representações no território da Pavuna. Ela 
conseguiu com o pessoal do Movimentando 
a Voz estruturar a Caixa de Perguntas para 
1 Frase retirada do livro “A Decisão de que o Mundo Precisa”, de Celso Greco.

colocar na porta dela. Com isso, os vizinhos 
traziam dúvidas deles com relação à Covid-19, 
traziam todas as questões que surgiam. Com 
a parceria de uma profissional do CEDAPS, 
a Débora, ela conseguiu responder essas 
perguntas junto com a gente, estruturar 
um texto comunicativo para que a gente 
pudesse terceirizar uma designer e produzir 
um folder. Essa é uma ação que ainda está 
para acontecer. Por fatores territoriais, até 
em questão de segurança, e agora climática, 
a Pâmella ainda não conseguiu colocar essa 
ação em prática. Mas a gente vai tentar nesse 
final de semana. 

Nessa ação ela vai disseminar as informações 
com as respostas às perguntas que os 
próprios moradores fizeram. Percebemos que 
com isso a gente conseguia não só disseminar 
informação, mas também garantir um kit 
de higiene pessoal para algumas famílias. 
A Pâmella mapeou junto com os jovens 
que estavam com ela nessa ação, jovens do 
Movimentando a Voz e do Programa Jovens 
Construtores, em uma das regiões mais 
vulneráveis da Pavuna. A Pâmella pode contar 
um pouco como foi esse mapeamento, como 
vocês fizeram pra levantar essas famílias e 
depois fazer a doação desses kits de higiene 
pessoal. 

Pâmella - O mapeamento foi feito com famílias 
mais vulneráveis que nós, aquelas pessoas que 
moram em barraquinhos de madeira. A gente 
foi até a casa dessas famílias e fez uma ficha 
de inscrição. Perguntamos qual era a situação 
delas etc. Assim, conseguimos mapear elas.
Foi tanto na Favelinha, que foi do Marapé, quanto 
na Favelinha da Mangueirinha, que também é 
no Complexo da Pedreira. Esse mapeamento 
ajudou a transformar aquela tristeza no rosto 
das pessoas em sorrisos de alívio. Já que está todo 
mundo divulgando Instagram, vou divulgar o 
meu Instagram, né? É @movimentandoavoz. 
A página do Facebook também tem o mesmo 
nome. Eu queria deixar uma frase aqui: “Eu sou 
nós, e nós somos eu, e é assim que se torna a 
coletividade.”1
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Quando fazemos essas ações 
dentro das comunidades, é 
muito gratificante. Temos o 
retorno das famílias, e esses 
retornos são os sorrisos de 
alívio no rosto dessas famílias. 

“

”
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Thalyta Cunha (Programa Jovens Construtores)

Oi, gente, boa tarde! Meu nome é Thalyta, eu 
tenho 23 anos, sou moradora da comunidade 
Águia de Ouro, que fica localizada ali em Del 
Castilho, perto do Shopping Nova América. 
Nem precisa falar, porque eu não estou aqui 
pra fazer propaganda, né? 

Antes de começar a explicar um pouco 
da minha ação, eu gostaria de agradecer. 
Agradecer a essa ação de equidade racial do 
Baobá, que muito ajudou minha comunidade. 
Agradeço muito, muito mesmo. Ajudou não 
só a comunidade, mas também me ajudou 
muito como pessoa. Agradeço ao CEDAPS, 
principalmente, ao Instituto Invepar que, 
juntamente com o Jovens Construtores, me 
ajudaram a desenvolver essas ações no 
meu território. E ao Rafael, que é um jovem 
construtor que ajudou muito, muito mesmo, 
a mapear as famílias, a fazer as ações e a 
idealizar tudo! 

Vou falar um pouco de mim. A minha trajetória 
com o CEDAPS começou ano passado no 
Programa Jovens Construtores. Eu nem 
tenho palavras para descrever o quanto 
esses projetos que entram na comunidade 
e levantam a auto estima do jovem são 
importantes. Eu fui alcançada por esse projeto, 
primeiro do Jovens Construtores, através 
do CEDAPS me abraçou, e esse ano eu tive 
esse presente, de desenvolver essa ação de 
equidade racial.

Equidade racial é igualdade de direitos. É 

isso que significa. Poder desenvolver ações 
na minha comunidade que dêem um pingo 
de cidadania para as pessoas é uma coisa 
esplêndida. Eu moro em um lugar onde o 
Poder Público não chega. Onde saneamento 
básico não chega, onde a gente sabe a 
importância do isolamento social, mas se você 
chegar para uma pessoa na rua e falar “olha, 
é importante ficar em casa!”, eles vão achar 
que isso é deboche porque, infelizmente, 
muitas pessoas não têm seus direitos, acesso 
à educação. Porque isso também vai muito da 
educação que a pessoa tem. Não adianta a 
gente falar que está morrendo outras pessoas 
se a realidade que a gente vive é outra. 

Eu desenvolvi uma ação de educação infantil 
na quarentena. Foi muito bom porque no 
começo da pandemia eu estava chegando do 
trabalho e vi três crianças brincando na lixeira. 

Ajudou não só a comunidade, 
mas também me ajudou muito 
como pessoa. 

“

”

Poder desenvolver ações 
na minha comunidade que 
dêem um pingo de cidadania 
para as pessoas é uma coisa 
esplêndida. 

“

”

”
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Foi no “boom” da Covid mesmo. Todo mundo 
morrendo pra lá, morrendo pra cá, e eu vi três 
crianças brincando na lixeira perto da minha 
casa. Eu fiquei assustada! Tudo o que eu pude 
fazer naquele momento foi falar para eles que 
era errado, que não podia sair, que ia chamar a 
mãe, que ia fazer, que ia acontecer. 

A gente estava pensando muito na Covid e 
esquecendo da leptospirose, da hepatite A, 
B, C. Chamei as crianças para conversar e 
explicar melhor o que estava acontecendo 
naquele momento. Saí dali meio desorientada. 
E quando eu recebi esse presente de poder 
fazer essa ação com as crianças, nossa... eu 
me senti uma cidadã modelo! Essa ação foi 
uma distribuição do material pedagógico da 
prefeitura e também entrega de kit lanche. 
Como aconteceu? Eu fiz uma propaganda 
na porta da minha casa. Chamei uma mãe e 
falei: “Olha, vou desenvolver uma ação, assim, 
assim, assim, mas não conta para ninguém 
não. Aí ela contou pra todo mundo! Foi essa a 
minha propaganda. 

A partir daí, as mães vieram na minha 
porta. Eu anotei o nome das crianças, fiz 
uma listagem, e a partir disso, começou. Eu 
quero agradecer muito, gente. Eu só tenho a 
agradecer, principalmente ao Fundo Baobá e 
ao Instituto Invepar, porque essa minha ação... 
Minha ação não, né? Essa nossa ação estava 
prevista para acontecer durante duas semanas, 
mas com a ajuda do Instituto Invepar, eu 
consegui prolongar para 4 semanas. 

A quantidade de pais que vinham na minha 
porta falando “olha, muito obrigada! Eu não 

sabia nem onde procurar o material. Eu não 
tenho condições. A menina ali na lan house 
cobrou 50, 60 reais pra imprimir a apostila pro 
meu filho”. Só quem tem a oportunidade de 
fazer algo pelo próximo vai entender o que eu 
estou falando. A gente pensou no isolamento 
social, em suspender as aulas, mas não 
pensou o que fazer com as crianças durante 
esse momento de pandemia. A gente vai nas 
comunidades e está a criança descalça, sem 
camisa, soltando pipa ou se expondo ao lixo, 
como as crianças na lixeira que eu já falei aqui. 
É muito bom poder dar a eles uma atividade, 
poder falar para eles sobre a importância do 
estudo, mesmo que eles não estejam indo 
à escola. Poder explicar um pouco sobre o 
Coronavírus, como lavar as mãos. Fui fazendo 
isso e eles respondiam “tia, muito obrigado, 
muito obrigado, muito obrigado”. Gente, 
criança é a coisa mais linda que existe, porque 
a gratidão deles é de uma espontaneidade 
que eu não tenho no meu vocabulário 
limitado como descrever. Então, eu só tenho a 
agradecer muito.

Eu pude realizar essa ação da educação 
infantil na quarentena e também fiz uma ação 
com a juventude, que basicamente foi uma 
distribuição de cestas básicas e kits de higiene 
pessoal. Eu confesso que eu pensei “gente, 
será que esse pessoal vai vir mesmo”? Porque 
até a gente que é jovem tem preconceito com 
a juventude. Por isso eu agradeço muito ao 
CEDAPS, que me deu credibilidade e me deu a 
oportunidade de provar que é diferente. 
O Rafael marcou o dia da ação. Gente, no dia 
da ação ninguém faltou! Veio todo mundo. 

A gente pensou no isolamento 
social, em suspender as aulas, 
mas não pensou o que fazer 
com as crianças durante esse 
momento de pandemia. 

“

”

Chamei uma mãe e falei: “Olha, 
vou desenvolver uma ação, 
assim, assim, assim, mas não 
conta para ninguém não. Aí ela 
contou pra todo mundo! Foi 
essa a minha propaganda. 

“

”

”
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A gente prolongou o cronograma e antes 
do horário a ação já tinha terminado, porque 
está todo mundo em crise! A oportunidade 
dos jovens, de ir ali, receber a cesta e poder 
contribuir na renda da família, contribuir 
com as despesas, não tem tamanho. As 
crianças estão em casa, os jovens estão em 
casa, o mercado está caro. Por isso, é muito 
importante essa ajuda social que a favela tem 
recebido, que as comunidades têm recebido. 
É muito importante que, sempre que puder, 
a gente doe. Que sempre que puder ajudar, a 
gente ajude. Que nós fiquemos com o que a 
pandemia deixou de bom para a gente, que 
é a solidariedade. Sempre existiu problemas 
nas favelas, mas a gente só foi se importar 
com a favela agora, nesse momento de crise. 
Essa crise veio para tirar a camuflagem de 
problemas sociais que nós já enfrentamos há 
anos e anos. 

Depois que essa pandemia passar, que a gente 
continue com tudo de bom que ela deixou, 
que é a importância do afeto, a importância 
da solidariedade, a importância do toque, 

do abraço, de estar feliz junto, reunido, de 
poder fazer algo em prol do outro, em prol do 
próximo. Me senti muito feliz, muito realizada 
como cidadã porque eu pude levar para a 
minha comunidade o que o Poder Público 
deveria levar. Mas se a gente for ficar nessa, 
ninguém vai fazer nada. Eu pude levar um 
pouco dos direitos que nos são negados desde 
que a escravidão acabou, desde que favela 
começou a ser favela.

Que a gente fique com o que a pandemia 
deixou de bom. Sim, não tem muita coisa 
boa, né? É desemprego e tudo mais. Mais 
que a gente fique com a importância do amor 
ao próximo. As coisas boas, a gente precisa 
valorizar. Que depois que acabar a pandemia 
a gente continue sim doando para o Criança 
Esperança, para o Teleton, para o CEDAPS, 
para outras redes, para outros coletivos, 
porque isso é muito importante. Eu digo por 
mim. Quando o Jovens Construtores chegou na 
minha vida eu estava em um momento meio 
dificil, meio conturbado. Eu fui na Associação 
de Moradores, vi um panfleto, me inscrevi no 
curso e depois dali eu comecei a ser acolhida 
e cheguei em um lugar onde diziam que 
mesmo eu sendo preta, favelada, eu podia. 
Cheguei lá e eles falaram que o lugar que 
eu estava não era o meu destino final. Que 
nós continuemos desenvolvendo projetos 
sociais e socioemocionais. Porque até com as 
crianças o lado psicológico tem sido afetado na 
quarentena. Que nós continuemos procurando 
sempre o melhor juntos!

Eu pude levar um pouco dos 
direitos que nos são negados 
desde que a escravidão acabou, 
desde que favela começou a ser 
favela.

“

”



67 CEDAPS 27 ANOS: Porque a realidade não 
muda sozinha

O Centro de Promoção da Saúde - CEDAPS completou 27 anos em 2020. A realização do 
“Seminário Nacional Fala, Comunidade!” em julho deste ano também celebrou a trajetória da 
organização. Trilhamos nosso caminho direcionando o trabalho para a construção compartilhada 
de capacidades locais visando a identificação e a realização de ações de melhoria da qualidade de 
vida e de promoção da saúde. 

    1993 2020

Em tempos de COVID-19, nós estamos cada vez mais certos de que a realidade não mudará 
sozinha. Foi sabendo disso, que a proposta do nosso Seminário foi apresentar as “Ações e 
Reações frente à COVID-19” realizadas por lideranças comunitárias e jovens líderes de territórios 
populares de todo o Brasil, as quais você pôde acompanhar as narrativas compartilhadas nesta 
publicação. 

A seguir apresentamos algumas das produções que as três frentes de atuação do CEDAPS 
realizaram no âmbito da pandemia em 2020. Dentre elas, ações, estratégias e materiais para 
enfrentar os desafios gerados pelo contexto e também de prevenção à Covid-19. 
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O Fala, Comunidade! é um evento pensado 
pelo CEDAPS para viabilizar ações 
desenvolvidas de forma voluntária por 
lideranças comunitárias dentro de favelas, 
aldeias, quilombos e periferias sobre 
prevenção às IST/HIV/AIDS na perspectiva da 
promoção da saúde.  

Foram 19 edições que ao longo dos anos se 
transformaram em uma articulação nacional 
que acontece com a participação de lideranças 
comunitárias, ativistas e especialistas dos 
campos da sexualidade, prevenção, justiça social e 
promoção da saúde de todo o Brasil. Conheça 
um pouco mais da história do ‘Fala’, a seguir!

LINHA DO TEMPO FALA, COMUNIDADE

2000

O primeiro Fala, Comunidade! foi realizado no auditório do Sindicato dos 
Bancários com o nome de “Seminário de Experiências Comunitárias de 

Prevenção das DST/Aids”, onde participaram 21 lideranças comunitárias. 

2001

Neste ano, o ‘Fala’ aconteceu na Associação Cristã de Moços (ACM) e 
reuniu 35 lideranças comunitárias. Um dos destaques do evento foi a 
apresentação de associações comunitárias envolvidas na gerência de 
projetos de prevenção apoiados por convênios assinados com o poder 
público. Nesse ano, foi formada a Rede de Comunidades na luta contra 
a Aids. 

2002

O número de participantes só foi crescendo, dessa vez foram 113 pessoas 
na Associação Cristã de Moços (ACM) quando foi lançado o vídeo “Fala, 

Comunidade! – Estratégias comunitárias de prevenção das DST/Aids”. 

2003

Realizado no auditório Gilberto Freyre – Sala Funarte, o tema do Fala 4 – 
Seminário de Troca de Experiências Comunitárias de Prevenção das DST/
Aids foi “Saúde desenvolvimento e solidariedade”. Houve o lançamento 
da publicação “Ideias d’Agente”, a estreia de uma comissão da Rede na 
organização do ‘Fala’ e comemoração dos 10 anos do CEDAPS. 2004

Nesse ano,  o ‘Fala’ aconteceu no Teatro Noel Rosa, na UERJ. Dessa vez, 

Calendário da Rede de Comunidades na luta contra a Aids.

2005

Foi o ano de realização do 6º Fala, Comunidade! que retornou para o 
auditório Gilberto Freyre – Sala Funarte. Nessa edição houve o lançamento 
da Rede de Comunidades Saudáveis do Estado do Rio e a criação do 
GT Aids e Comunidades Populares no Fórum de ONG/Aids-RJ por 
recomendação do 13º ENONG. 2006

Em 2006 aconteceu no Clube de Engenharia e foi o I Seminário Nacional de 
Comunidades e Movimentos Populares na luta contra Aids. Participaram do 

Rio de Janeiro e de outros 13 estados brasileiros. 

2007

Realizado no Teatro SESC Tijuca, foi o II Seminário Nacional de 
Comunidades e Movimentos Populares na luta contra a Aids. Dentre os 
destaques, aconteceu o primeiro Fala, Jovem! e as mulheres  da Rede de 

da Silva em reconhecimento ao trabalho voluntário de prevenção das DST/
Aids e promoção da saúde. Participaram lideranças do Rio de Janeiro e de 
outros 14 estados brasileiros. 
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2008

Nesse ano, foram realizados o segundo Fala, Jovem! e o III Seminário 
Nacional de Comunidades Populares na luta contra a Aids na Universidade 

iga de Almeida, onde aconteceu o lançamento do Manual da Prevenção 
T/HIV/Aids em comunidades populares. Contou com participantes do 

Rio de Janeiro e outros de mais 12 estados. 2009

Esse foi um ‘Fala’ diferente, aconteceu através do encontro “Cuidando 
de quem cuida”, em parceria com o Programa de Práticas Integrativas da 
Prefeitura do Rio de Janeiro em um sítio em Vargem Grande, zona oeste 
da cidade. Em integração com a natureza, teve dança, canto e aprendizado 
sobre alimentação natural, temperos e o cuidados com os pés, corpo e 
cabelos.  

2010

Foi o IV Seminário Nacional de Comunidades e Movimentos Populares 
na luta contra as IST/HIV/Aids: consolidação de uma política territorial 

de prevenção. Na ocasião foi distribuído o livro de poesias de Valda dos 
Santos, mulher vivendo com Aids da comunidade do Borel. 

2011

Em uma parceria com a Universidade Popular de Arte e Ciência, do Rio de 
Janeiro, o V Seminário Nacional ocorreu no Teatro Carlos Gomes e teve o 
slogan “O Saber em todo ser”. Foi apresentada uma Mostra de Experiências 
Comunitárias de Promoção da Saúde e Prevenção das DST/HIV/Aids, 
Tuberculose, Hepatites Virais e outras coinfecções com exposições de 
“camelôs educativos”, e diferentes atividades e expressões culturais, além 
da participação do Fórum Aids e Comunidades. 

2012

Em sua 12ª edição o Seminário Fala, Comunidade! teve como ponto 
central a discussão sobre Participação, Inclusão e Direitos, recebendo os 

participantes no Hotel Rio’s Presidente. 

2013

A 13ª edição do seminário marcou o lançamento da Rede Nacional de 
Comunidades Saudáveis com foco na prevenção das DST/Aids e patologias 
associadas. Com diversos painéis e debates com a discussão sobre DST/
Aids, coinfecções e temas correlatos como, violência de gênero, racismo,
pobreza e meio ambiente.  Esta edição contou com representantes de 
comunidades de 15 estados, entre eles Goiânia, Acre e Amazonas. 

2015

A 15ª edição do evento aconteceu no Hotel São Francisco, na região central 
do Rio. O Seminário Nacional abordou o tema “Histórias de Prevenção e 
Cuidado” relacionadas à mobilização comunitária frente à Tuberculose e à 
Epidemia de Aids, para comemorar seus 15 anos de existência. 

2014

em 2014 o ‘Fala’ teve por objetivo promover o intercâmbio de estratégias, 
tecnologias e práticas entre as redes comunitárias de prevenção e 

promoção da saúde no estado do Rio de Janeiro e parceiros convidados. 
Foram discutidos e aprofundados aspectos relativos a epidemia de Aids e 

vulnerabilidade; juventude e fatores de vulnerabilidade.

2017

no trabalho comunitário, foram pensadas novas formas de comunicação 

referente ao uso do preservativo, assim como atualizar informações 
pertinentes ao campo. 

2019

A Prevenção Combinada do HIV em contextos de favelas, aldeias, 
quilombos e periferias brasileiras foi o tema da vez e o objetivo do 

seminário nesse ano foi aprofundar o conhecimento sobre a temática e 
construir formas acessíveis de comunicar sobre o assunto em parceria com 

jovens, lideranças comunitárias e agentes multiplicadores de prevenção 
que realizam ações nos seus territórios.

2018

A edição teve como foco, no debate e no público, a prevenção voltada para 
juventude. Na busca pelo desenvolvimento da prevenção para este grupo, 
as pautas foram direcionadas com o objetivo de promover informações que
despertem a importância da prevenção para a garantia de uma vida sexual 
segura.

LINHA DO TEMPO FALA, COMUNIDADE

2020

Diante do contexto da pandemia de Covid-19 o Seminário aconteceu 
virtualmente. Trazendo as ações e reações frente à situação, promovidas 
pela organização e por lideranças comunitárias e jovens da Rede de 
Comunidades Saudáveis e da Rede do Programa Jovens Construtores.
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