
Introdução Resultados

É extremamente necessária a desconstrução da 
centralidade do modelo biomédico-hospitalocêntrico 
reducionista em detrimento de uma proposta de cuidado 
em saúde construído em conjunto com a comunidade do 
território.

Conclusão

Esse processo de construção do “Espaço Acolhe 
Manguinhos” decorre do projeto de extensão 
“Educação, Saúde e Cultura na Periferia Urbana” do 
Instituto NUTES³, em articulação com o Centro de 
Referência da Juventude (CRJ). Nossa metodologia, 
propõe atividades coletivas que repensem um outro 
fazer fisioterapêutico por meio da educação popular e 
promoção da saúde numa sala desativada que possuía 
colchonetes, halteres e caneleiras abandonadas. 

Nossa equipe é composta por educandos do curso de 
fisioterapia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), os quais estavam inconformados e inquietos 
com o processo de formação reduzido ao modelo 
biomédico-hospitalocêntrico.

Nesse sentido, são realizadas atividades semanais que 
tem a proposta de promover rodas de conversa na 
possibilidade de compartilhamento de histórias e 
vivências, realização de exercícios terapêuticos gerais 
para melhora da saúde funcional e momento do 
relaxamento para conscientização corporal. Esses 
encontros ocorrem às quartas com um grupo de 7 
pessoas que possuem uma idade média de 50 anos, 
constituindo-se como uma potente experiência de 
construção coletiva dos cuidados em saúde. 

 

Método

Referências

A Potencialidade de um Espaço de 
Acolhimento na Favela de Manguinhos: 
Construindo uma nova Perspectiva de 

Formação
Camilly Vitoria Barros Silva¹; Fabiana Barbosa¹; Renan Vicente da

Silva¹; Gustavo Figueiredo². 
¹Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Faculdade de Fisioterapia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

2Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),Instituto NUTES de Educação e Saúde, Rio de Janeiro,RJ, Brasil 
E-mail: camillyvitoria.bs@gmail.com

Essa experiência foi capaz de promover um verdadeiro 
compartilhamento dos saberes populares e acadêmicos de 
maneira horizontal, sendo muito significativo tanto no nosso 
percurso formativo quanto na transformação social.  Assim 
como, na elevação da consciência e cuidado de si dos 
participantes, enquanto seres autônomos, fluxos e 
sensíveis. 

Figura 1. Um registro afetuoso das pessoas construtoras 
desse espaço de acolhimento
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Apresentar a experiência da construção de um espaço 
de acolhimento na perspectiva da educação popular em 
saúde na favela de Manguinhos.. 

Objetivo 

A educação popular em saúde transcende o trabalho de 
prevenção de doenças, sendo uma verdadeira 
promoção da saúde, pois visa a construção de um 
exercício de cidadania¹. Esse protagonismo dos 
cidadãos na participação social consciente da 
sociedade nos serviços públicos, estimulando a luta 
pela melhora da qualidade de vida dos usuários devido 
à postura crítica no processo de cuidado em saúde².  


