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Objetivos
Geral:
Conectar ações e atores sociais para a transformação de atitudes e ambientes, pela
gestão do território local em Recife/PE.
Específico:
Exercitar os sensos e atitudes de sustentabilidade, saúde, organização, cidadania e
criatividade, construindo uma abordagem compartilhada de problemas; Viabilizar
conexões entre projetos, ações e serviços governamentais com os demais atores da
sociedade local; Estimular o planejamento e gestão territoriais para o desenvolvimento
sustentável mediante o mapeamento de cenários possíveis.
Resumo
A Saúde Ambiental é um vasto campo de estudo e práticas aplicados a uma infinidade de
problemas intersetoriais estendidos aos diversos espaços da vida, ainda mais ao
território urbano que carece de ações e serviços públicos efetivos para garantir a
sustentabilidade da saúde das pessoas e do ambiente. Movimentos acadêmicos que
sensibilizem as pessoas para a identificação, crítica e solução dos problemas dessa
monta, no âmbito deste projeto social integrador de políticas públicas, estimulam a
organização comunitária, viabilizam a participação social, socializam saberes e
permitem exercitar a transdisciplinaridade e a equidade. Este trabalho propõe conectar
atores sociais para a transformação de atitudes e ambientes, pela gestão do território
local no bairro Engenho do Meio, Recife/PE. Objetiva: o exercício dos sensos e atitudes
de sustentabilidade, saúde, organização, cidadania e criatividade, construindo uma
abordagem compartilhada de problemas; a viabilização de conexões entre projetos,
ações e serviços governamentais com os demais atores da sociedade local; o estímulo ao

planejamento e gestão territorial para o desenvolvimento sustentável mediante o
mapeamento de cenários possíveis. Buscando uma continuação do trabalho realizado em
2012, espera-se divulgar a situação identificada, por meio do detalhamento de
problemas e abordagens locais experimentadas e/ou propostas para a solução dos
mesmos, na forma de mapas temáticos, construídos coletivamente sob a referência dos
atores do contexto escolar local, seguindo-se a disseminação em fóruns técnicocientíficos e de políticas públicas, bem como em rede social de internet, no propósito de
conectar atores estratégicos e fomentar parcerias pela mediação político-acadêmica.

