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Talvez a condição mais premente da democracia, aquela que incide nas anteriores (...),
seja a questão da informação. Seja qual for o estatuto econômico, a posição dentro de
um sistema global de dependências sociais, um indivíduo participa da vida social em
proporção ao volume e à qualidade das informações que possui, mas, especialmente, em
função de sua possibilidade de acesso às fontes de informação, de suas possibilidades de
aproveitá-las e, sobretudo, de sua possibilidade de nelas intervir como produto do saber.

Marilena Chauí, Cultura e Democracia: o discurso competente e outras falas, 1993

Desafio! Esta é a força motivadora do processo coletivo de construção do Mestrado
Profissional de Gestão da Informação e Comunicação em Saúde (MPGICS) da Ensp/Fiocruz.
Motivação suscitada tanto pelo caráter inovador da proposta quanto por seu potencial para
atender a uma necessidade identificada no Sistema Único de Saúde (SUS), cumprindo mais
uma vez o compromisso institucional com a melhoria das condições de saúde da população.

Inovação vinculada à responsabilidade com a gestão qualificada da saúde, a democratização
dos saberes e o fortalecimento do controle social. Eis o compromisso do Mestrado Profissional
de Gestão da Informação e Comunicação em Saúde: capacitar trabalhadores do SUS em um
campo temático – informação e comunicação em saúde  – cada vez mais estratégico para a
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melhoria da saúde da população, para maior efetividade de sua gestão e para a socialização dos
conhecimentos produzidos, contribuindo para uma práxis em saúde calcada em intensa circulação
de saberes, ampliando as bases para o exercício da participação da sociedade na definição da
política de saúde no país. Seu caráter inovador está presente em, pelo menos, duas dimensões.

A primeira, inserida na delimitação do escopo da proposta, articula três campos de
saberes: saúde, informação e comunicação. Historicamente, os conteúdos de cada um desses
campos se constituíram em grandes domínios de conhecimento. Como trabalhá-los em um
enfoque integrador sem negar suas especificidades? Quais são os pontos de inflexão entre
esses saberes? Quais são os espaços de confluência entre os três campos, e o que os diferencia?
Quais os resultados esperados em um processo de ensino-aprendizagem ao se adotar essa
perspectiva articuladora? Essas são algumas das questões colocadas para o Grupo Técnico
(GT/Fiocruz)1 que elaborou a proposta do MPGICS.

Os componentes do grupo têm clareza de que essa experiência irá trazer subsídios para a
própria constituição epistemológica das fronteiras/interseções entre esses campos, contribu-
indo com novas perspectivas para o cenário da produção do conhecimento no Brasil acerca
da inserção do campo da informação e comunicação na saúde coletiva. Lena Vânia Pinheiro,
já em 1999, afirmava:

 A Ciência da Informação, a Comunicação e a Ciência da Computação
formam um ângulo disciplinar altamente dependente da nova ordem tecno-
cultural, principalmente as duas primeiras, o que poderá, no futuro, levar à
formação de uma disciplina com características transdisciplinares, do tipo
Infocomunicação. (Pinheiro, 1999:177)

A saúde coletiva, por seu turno, vem historicamente se conformando também como um
campo de saberes e práticas inter e transdisciplinar. O desafio do MPGICS é grande: adotar
a inter e a transdisciplinaridade como marcos constitutivos e, ao mesmo tempo, fomentar o
desenvolvimento de conhecimentos/estudos voltados para a solução prática de problemas
das instituições de saúde, com a incorporação de tecnologias e inovações, ampliando a capa-
cidade de intervenção e governança.

1 Grupo Técnico da Fiocruz responsável pela elaboração da Proposta do Mestrado Profissional de
Gestão da Informação e Comunicação em Saúde: Fernando Pires (Casa Oswaldo Cruz – COC), Ilara
Hämmerli Sozzi de Moraes (Escola Nacional de Saúde Pública – Ensp), Ilma Noronha (Centro de
Informação Científica e Tecnológica – Cict), Janine Miranda Cardoso (Cict), Miguel Murat Vasconcellos
(Ensp). O grupo contou também com a consultoria da Profa. Dra. Maria Nélida González de Gómez
(ECO/UFRJ e Ibict/MCT).
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A segunda dimensão inovadora refere-se à opção pela modalidade de Mestrado Profissional
(MP), ainda que persistissem indagações em torno da forma de estruturação da modalidade,
de sua regulação e de seus impactos sobre os cursos acadêmicos de pós-graduação quando o
MPGICS começou a ser delineado em 2000. A perspectiva de ancorar o processo de ensino-
aprendizagem nas questões enfrentadas pelas instituições de origem do corpo discente, com
desenvolvimento de aplicações a problemas identificados como relevantes pelas organizações,
mostrou-se extremamente coerente com o compromisso do GT/Fiocruz de contribuir para a
melhoria da saúde da população no Brasil.

Desse modo, pode-se assim definir o objetivo do MPGICS: contribuir para qualificar e ampliar
a capacidade das organizações da área de saúde de dar respostas aos problemas e desafios postos pela
sociedade brasileira, por meio da capacitação de seus profissionais para a gestão e o desenvolvimen-
to de sistemas, redes, serviços, processos e produtos de informação e comunicação no âmbito da
saúde, incorporando de forma crítica e criativa inovações relevantes para a melhoria de sua eficácia,
eficiência e efetividade e para a apropriação mais equânime dos seus benefícios pelo conjunto da
população brasileira. Cabe, também, destacar os seguintes objetivos específicos:

· Capacitar os alunos para enfrentar os problemas encontrados em sua atuação profissional,
estimulando o desenvolvimento permanente de práticas inovadoras em seus espaços
concretos de trabalho.

· Habilitar sujeitos para atuar de forma crítica na gestão das inovações tecnológicas e no
desenvolvimento de soluções relacionadas ao planejamento e à implantação, gestão,
operação e avaliação de políticas, sistemas e redes, serviços e atividades em informação
e comunicação nos ambientes em saúde e em ciência e tecnologia em saúde.

· Capacitar os alunos para utilizar e promover o emprego dos recursos de informação,
comunicação e tecnologias associadas nos processos de tomada de decisão.

· Capacitar os alunos para atuar em processos de informação e comunicação com a
população e suas organizações, visando à democratização dos processos decisórios, tan-
to na formulação de políticas como na gestão de serviços e processos.

Com base nesses objetivos, definiu-se como público-alvo do MPGICS profissionais que
atuam na gestão e otimização de fluxos, estruturas, processos, serviços e atividades de infor-
mação e comunicação em saúde e C&T para a saúde.

Tanto a delimitação do escopo do MPGICS quanto sua modalidade e objetivos foram
definidos em um amplo processo de discussão e reflexão coletiva, envolvendo diferentes
atores inseridos em instituições de ensino e pesquisa bem como em sistemas e serviços de
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saúde vinculados ao SUS. Nesse percurso foi possível obter indicativos consistentes de uma
grande demanda no setor Saúde por oportunidades de formação de pós-graduação nas áreas
contempladas pela proposta, em especial em moldes profissionalizantes. É fruto de um longo
processo de amadurecimento, em especial no que tange à sua inserção institucional. Nessa
trajetória podem ser destacados os seguintes marcos:

· A inclusão da proposta de desenvolvimento do MP em pauta no Programa Integrado
de Informação e Comunicação da Fiocruz.

· A deliberação da plenária do IV Congresso Interno da Fiocruz quanto ao desenvolvi-
mento na Fiocruz de um programa de pós-graduação em informação e comunicação em
saúde, proposta derivada da discussão em torno da implementação do MP.

Todo esse processo de interlocuções, interno e externo à Fiocruz, confirmou as evidências
já identificadas (Moraes, 2002; Vasconcellos, Moraes & Cavalcante, 2002) de que este MP se
insere no esforço setorial de respostas a carências por formação de qualidade no conjunto do
setor Saúde, como uma modalidade de pós-graduação adequada a tais necessidades. Quanto a
esta questão, o Programa Integrado de Informação e Comunicação da Fiocruz assinala:

Ponto importante a ser considerado é a quase inexistência no país de iniciativas
voltadas para a formação de profissionais de Informação e Comunicação
em Saúde e C&T em Saúde, em especial no âmbito da pós-graduação.
Sabidamente esta área se constitui num campo específico de intervenção,
de natureza diversificada no que tange a fenômenos e processos, em cons-
tante mutação, e que tem requerido crescentemente profissionais
especializados. Compreende-se que esta carência compromete a atividade de
pesquisa, sobretudo de caráter operacional ou aplicado, e o desenvolvimen-
to de soluções. Entende-se que a Fiocruz, pela sua inserção institucional,
pelo acúmulo de experiências e pela abrangência de suas frentes de atuação
neste âmbito, deve ser protagonista de iniciativas voltadas para a supressão
desta lacuna, o que se constituiria em agregação de um importante compo-
nente estratégico. (Fundação Oswaldo Cruz, 2003)

A inserção do MPGCIS na Escola Nacional de Saúde Pública se apóia: 1) no caráter de
referência nacional da Ensp na pós-graduação em saúde pública; 2) na constituição anterior
da modalidade de mestrado profissional; 3) na experiência docente acumulada no campo da
informação e comunicação em saúde - Curso de Especialização em Informação e Informática
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em Saúde, ministrado desde 1991, disciplina Informação e informática em saúde no âmbito
do mestrado/doutorado acadêmicos (ministrada desde 1993) e Curso de Especialização de
Comunicação em Saúde (em conjunto Ensp e Centro de Informação Científica e Tecnológica
- Cict); 4) na experiência de desenvolvimento científico e tecnológico – Grupo de Pesquisa
do CNPq: Informação e Saúde; 5) no plantel de doutores credenciados para orientar alunos
e 6) na existência, na Fiocruz e nas instituições parceiras, de um conjunto de atividades e
serviços de referência em informação e comunicação em saúde como campo de desenvolvi-
mento e aplicação de novos processos e produtos.

O entendimento institucional do escopo e da abrangência da saúde coletiva/saúde
pública (Buss, 1999) define, ao mesmo tempo, os domínios de problemas, necessidades e
demandas de informação e comunicação a serem atendidos pelos objetivos, conteúdos e
orientações pedagógicas do curso: a gestão da saúde, a promoção da saúde e a ciência e
tecnologia em saúde, colocando-as a serviço da atenção à saúde disponível com eqüidade e
qualidade para os cidadãos.

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE:  CAMPO TEMÁTICO
ESTRATÉGICO PARA A TOMADA DE DECISÃO

Pactos internacionais estabelecidos (United Nations, 2002) e pressões políticas e econô-
micas internas impõem, diante das profundas desigualdades sociais e econômicas que agra-
vam os problemas de saúde prevalentes no Brasil (Fundação Getúlio Vargas, 2001; UNDP,
2002), a necessidade de uma ampla e consistente capacidade de intervenção, alcançada com
a qualificação da força de trabalho das instituições de saúde e a incorporação ágil e efetiva de
resultados de pesquisa e desenvolvimento tecnológico ao processo de tomada de decisão em
torno das políticas e ações de saúde.

Esses desafios demandam respostas do Estado brasileiro, que, para tal, precisa estar
suficientemente capacitado e informado sobre o emaranhado de questões que envolvem os
problemas a serem superados. É nesse contexto que a gestão da informação e comunicação
em saúde se insere como estratégica para o desenvolvimento e a consolidação da capacidade
de intervenção das organizações em contextos sociais em mudança. Assim, capacitar os profis-
sionais que atuam na gestão e otimização de fluxos, estruturas, processos, serviços e ativida-
des de informação e comunicação em saúde e C&T para a saúde torna-se pré-requisito para
o salto de qualidade necessário.
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O desafio apresentado é estruturar um processo de ensino-aprendizagem que atenda
a esse pré-requisito, em um campo de atuação profundamente modificado pela dinâmica de
implementação do SUS e de incorporação de novas tecnologias com forte impacto no proces-
so de trabalho. Essas transformações impõem a necessidade de profissionais com perfil de qualificação
altamente especializada, com capacidades e habilidades relacionadas com 1) a identificação das
tendências dos processos de mudança em seus contextos de atuação; 2) a permanente atualização
conceitual, metodológica e tecnológica e 3) a aplicação prática desses recursos na superação
de problemas gerenciais, organizacionais e operacionais concretos de ordem gerencial,
organizacional e operacional em sua prática profissional.

Para atender a esse desafio, é importante também que se desenvolvam as seguintes
competências: 1) conhecimento e compreensão dos domínios de problemas do campo da
saúde e de ciência e tecnologia em saúde e de suas condições de resolução; 2) reconhecimento
e incorporação crítica dos conhecimentos e tecnologias de informação e comunicação, politi-
camente contextualizados e praticamente eficazes para enfrentar os problemas comunicacionais
e informacionais desses domínios; 3) capacidade de promover a busca de soluções e de
mudanças concretas nas práticas institucionais. São essas competências que o MPGICS
objetiva desenvolver e expandir num amplo setor de práticas profissionais, de forma coerente
com os compromissos institucionais de excelência acadêmica e universalidade democrática,
em um processo sinérgico, contínuo e ampliado de fomento/indução de um salto de quali-
dade nos processos de gestão da saúde e da informação e comunicação no país.

A modalidade de Mestrado Profissional em Gestão da Informação e Comunicação em
Saúde está orientada para atender a essa crescente demanda detectada no setor Saúde, que se
expressa na Fiocruz, no âmbito do SUS e nas instituições de C&T em saúde. Ao propiciar a
articulação das experiências práticas dos profissionais-alunos com os conhecimentos
atualizados, a contextualização política e a inovação tecnológica tornam-se uma alternativa
para agilizar a incorporação dos conhecimentos científicos e tecnológicos na cultura e no
processo decisório das instituições em saúde. O rigor na obediência à definição de que os
trabalhos finais dos alunos necessariamente devam versar sobre problemas/soluções identifi-
cados como prioritários pelas organizações vem impondo um círculo virtuoso que aproxima
os sistemas e serviços de saúde do sistema de pesquisa e ensino em saúde.

Nesse contexto, o principal resultado a ser alcançado é a transformação do conhecimen-
to produzido no decorrer do MPGICS em novas e melhores intervenções e ações de saúde
nas instituições de origem dos profissionais-alunos. Articulam-se, desse modo, a pesquisa, o
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ensino e o sistema e serviços de saúde, estabelecendo-se uma sinergia criativa e produtiva que
traz benefícios para o cidadão.

A proposta do MPGICS parte da premissa que o ‘melhor ensino’ está diretamente
relacionado à ‘melhor pesquisa’ e vice-versa. Daí o cuidado redobrado com os orientadores
dos alunos, que são selecionados tendo como critério o vínculo existente entre o objeto de
estudo do trabalho final dos alunos (problema/solução de questão prioritária para a organi-
zação) e a linha de pesquisa desenvolvida pelo orientador.

Morel (2004:266) afirma que “a transformação da pesquisa em ações de saúde – from
bench to bed to bush – é um processo complexo, árduo, dispendioso, e algumas vezes
extremamente demorado”. A hipótese aqui adotada é que a modalidade de mestrado profis-
sional, desenvolvida nos moldes propostos pela experiência do MPGICS, pode se apresentar
como uma das alternativas que contribuirão para tornar esse processo menos árduo,
dispendioso e demorado, apesar de complexo.

Ao articular as necessidades das organizações de origem do corpo discente e os interesses dos
alunos às linhas de pesquisa dos orientadores, em um processo de ensino/aprendizagem focado
na solução de problemas, talvez a proposta do MPGICS esteja próxima do que Sauerbon e
colaboradores (1999, apud Morel, 2004) suscitam, ao afirmarem que somente quando as neces-
sidades de todos os atores são levadas em consideração, desde a fase inicial de planejamento até
a implementação dos projetos e disseminação dos resultados, é que a pesquisa (desenvolvimen-
to tecnológico) tem alguma chance de influenciar as políticas de saúde.

De fato, o que está subjacente a essa proposta é um novo modo de ‘fazer pesquisa e
ensino’ aliado a um novo modo de ‘implementar ações em saúde e de tomada de decisão’. A
idéia aqui esboçada é que a modalidade de mestrado profissional propicia um espaço fecun-
do de construção conjunta (pesquisa – ensino – intervenção em saúde) que permita atender
aos objetivos e interesses dos atores desta tríade.

O profissional-aluno conhece o modus faciendi da organização em que trabalha ou que
gerencia, os interesses em disputa, os atores sociais atuantes e quais as questões substantivas
envolvidas na tomada de decisão institucional. Essa experiência acumulada está presente no
diálogo com o corpo docente e principalmente com o orientador, que formaliza essa
interlocução empregando métodos e técnicas originados de seu trabalho de pesquisador.

No MPGICS está prevista uma etapa, acompanhada pela coordenação do curso e pelo
orientador (este é convidado), de apresentação e discussão do produto final, depois de cumpri-
das as exigências regimentais (qualificação, defesa pública oral do trabalho final e aprovação por
banca de doutores), para o corpo diretivo da instituição do aluno. Esse momento constitui-se
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em marco inicial (e não final) de um processo contínuo de interlocuções entre a instituição
de ensino/pesquisa e o sistema e serviços de saúde, com o objetivo de contribuir para a
apropriação do conhecimento produzido no processo de gestão institucional.

Para tal, a proposta pedagógica do MPGICS adota modelos de ensino-aprendizagem que
favorecem a articulação dos conteúdos didáticos propostos com os processos de trabalho no
quais os alunos estão inseridos, de tal forma que o resultado final se caracterize pelo desenvol-
vimento de competências adequadas e aplicáveis em processos de mudança nas instituições
de origem do corpo discente. Fortalece-se, assim, a constituição de redes de conhecimento
social que incorporem e gerem soluções de problemas vivenciados nas instituições, com
modelos apropriados de utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, con-
forme os fins éticos e políticos de uma concepção democrática e responsável no campo da
saúde pública e da ciência e tecnologia em saúde.

A ARTICULAÇÃO DE PRÁTICAS E SABERES NA BUSCA
DA SUPERAÇÃO DA LÓGICA FRAGMENTADORA

O avanço da democracia, com igualdade entre os homens e justiça social, não se resume à
informação, mas, necessariamente, passa por ela. Esse entendimento significa mais um desafio
para o Estado brasileiro: assumir, como compromisso, a ampliação dos espaços democráticos em
sua práxis. Um dos componentes fundamentais nesse processo é o papel do Estado no fomento
a amplos processos de desenvolvimento científico-tecnológico-educacional.

O campo temático da informação e comunicação em saúde, como visto anteriormente,
é estratégico para a melhoria da saúde da população brasileira. Qual o papel do Ministério da
Saúde, do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação nesse processo? É
importante a construção de mecanismos que permitam pactuar uma agenda de prioridades
entre todos os atores envolvidos, nos moldes da I e da II Conferências Nacionais de Ciência
e Tecnologia em Saúde, realizadas em 1994 e 2004, respectivamente. Nessa agenda devem
estar estabelecidas as metas a serem alcançadas no que se refere à informação e comunicação
em saúde, enfrentando: 1) a defasagem de apropriação pelos sistemas e serviços de saúde dos
avanços tecnológicos da informação, comunicação e tecnologias associadas e 2) a dissociação
entre a formação da força de trabalho especializada (em todos os níveis) e as necessidades do
SUS, de modo a ampliar a ‘massa crítica’ de profissionais inseridos nas instituições de saúde.

Ao se adotar a expressão ‘tecnologias associadas à informação e comunicação’ ou
‘informática em saúde’, cabe uma breve reflexão em torno dessas denominações. Conforme
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Mac Dougall e Brittain, a “informática em saúde” designa a gestão da informação que se
origina no uso sistemático de dados na administração e provisão de serviços de saúde; a
“informática médica” refere-se ao uso de tecnologias de informação e computação no diag-
nóstico e tratamento de doenças:

There has been much confusion and misunderstanding over the terms ‘medical
informatics’ and ‘health informatics’. Health informatics is the new term
for healthcare information management, originaing in the systematic use of
data to manage and provide health services. Medical informatics, in the
strict sense of the term, has a longer history, involving the use of IT and
computing for the diagnosis and treatment of disease (e.g. x-rays, imaging,
magnetic resonance, scanning magnetic techniques, molecular design and
receptor site modeling, eletrophisiology). (Mac Dougall & Brittain, 1994:183)

Outros associam, estabelecendo entre elas uma relação interdisciplinar, a informática apli-
cada à saúde com as ciências da informação e da tecnologia da informação, orientadas para o
benefício global de pacientes, cientistas, administradores e outros prestadores de serviços envol-
vidos em todas as categorias de atividades referentes ao cuidado da saúde, médicas e não médi-
cas. Lunin & Ball (citados em Mac Dougall & Brittain, 1994:184) adotam uma definição ampla
de informática aplicada à saúde, visando a incluir assuntos relacionados à informação, assim
como a formação de recursos humanos no uso das novas tecnologias.

No âmbito do MPGICS, ‘tecnologias associadas à informação e comunicação’ ou
‘informática em saúde’ constituem uma área de conhecimentos, metodologias e competências
tecnológicas que se diferencia da informática médica e se associa, por seus produtos e
destinação, à política, gestão e promoção da saúde, em uma abordagem ampla, para além de
uma visão focada em aplicações voltadas para o pensamento clínico.

Nessa perspectiva, o grande desafio não está apenas na construção e incorporação de
grandes bancos de dados, de dispositivos de manipulação de grandes volumes de informa-
ções nem, ainda, na disponibilização de tecnologias de acesso e meios de comunicação. O
desafio maior encontra-se 1) na mudança das práticas subjetivas, orientadas para o uso e
compartilhamento das informações; 2) na valorização da informação e da comunicação como
configuradoras de formas mais eficazes, responsáveis e democráticas de intervenção profissi-
onal e 3) na convicção das organizações e seus gestores acerca do valor estratégico da informa-
ção e da comunicação na tomada de decisão e no desenvolvimento de programas de ação/
projetos de governo/políticas públicas capazes de coordenar diferentes atores e interesses, em
ambientes complexos em mudança.
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Há importantes iniciativas específicas de fomento ao desenvolvimento da pesquisa e do
ensino para a saúde, para a informação e para a comunicação, mas para abordagens que articu-
lem esses três grandes campos, elas são ainda incipientes. Entretanto, estudos (Moraes, 2002;
Vasconcellos, Moraes & Cavalcante, 2002) indicam que a articulação inter e transdisciplinar é
a que vem se consubstanciando como a de maior potencial de efetividade para o SUS. Obser-
vam-se dificuldades de compreensão na própria delimitação de campos transdisciplinares. A
mudança ou enriquecimento informacional e comunicacional das práticas subjetivas e
organizacionais requer, ao mesmo tempo, o domínio intelectual e tecnológico de modelos,
metodologias e procedimentos de tratamento e disseminação das informações, assim como da
comunicação organizacional e social. Tais capacidades são necessárias para facilitar tanto o uso
seletivo e crítico das informações como a incorporação de procedimentos horizontais e eficazes
de exercício comunicativo nas práticas em saúde e na tomada de decisão.

Nesse quadro, a integração de recursos, tecnologias e meios de informação e comuni-
cação é uma demanda crescente nos diferentes contextos sociais, políticos, econômicos e, de
maneira muito especial, no campo da saúde e do desenvolvimento científico e tecnológico no
setor. A proposta do campo temático ‘gestão da informação e comunicação em saúde’ visa à
formação de novos gestores capazes de responder às expectativas e às demandas de informa-
ção e comunicação em saúde – as atuais, as reprimidas, as emergentes – nesses novos cenários.

Os desafios a que devem atender os profissionais reúnem conhecimentos e aptidões no
campo da saúde, da informação e da comunicação que podem ser caracterizados por três
grandes ‘domínios de problemas’/questões e demandas. A ‘orientação por domínios’ é uma
abordagem adotada nos estudos da ciência da informação e da educação. Caracteriza formas
de organizar ou descrever conhecimentos e agregados informacionais que não respondem
unicamente às categorias analíticas de classificação disciplinar, mas compõem, a partir de
diferentes fontes e saberes, unidades significativas para o desenvolvimento de atividades
sociais concretas, para o diagnóstico e resolução de problemas em sua área de intervenção. O
conhecimento e a informação são olhados em contextos amplos de desenvolvimento e aplica-
ção (Hjorland, 1995; Hjorland & Albrechtsen, 1997). Com esse referencial, o MPGICS
organiza-se a partir dos seguintes domínios de problemas:

1 – Os ambientes tradicionalmente identificados às atividades de produção do conhecimen-
to e ao desenvolvimento científico e tecnológico em saúde.

A exemplo de outros domínios científico-tecnológicos, esses ambientes vêm sendo
impactados por transformações recentes que modificam seus princípios organizadores e apon-
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tam para a centralidade, em seu interior, dos fenômenos e processos de informação e de
comunicação. Alteram-se com rapidez e se tornam crescentemente complexos os processos
de informação e comunicação científica em todo o ciclo de produção e disseminação do
conhecimento e de suas aplicações: na mediação de formas cooperativas de pesquisa e
desenvolvimento entre instituições científicas e entre estas, o Estado e agentes empresariais
privados; na formatação e gestão editorial de periódicos científicos; na aquisição,
armazenamento, representação e disseminação de informação científica atualizada; na re-
presentação, armazenamento e manejo de coleções científicas e de registros resultantes do
processo de pesquisa, do controle da qualidade, da proteção de direitos de propriedade
intelectual; na constituição e uso de acervos de fontes históricas; na divulgação de resulta-
dos, entre outros âmbitos que poderiam ser mencionados.

Cresce a importância também das mediações entre a ciência e a sociedade, seja pelas
implicações sociais e visibilidade pública dos desenvolvimentos recentes em áreas como modi-
ficação transgênica de alimentos, genética humana, segurança biológica e políticas públicas
de medicamentos, seja porque as agendas estratégicas em C&T e inovação passam a valorizar,
cada vez mais, os aspectos combinados de divulgação e educação em ciência como fundamen-
tais para a constituição de uma cultura científica e tecnológica coletivamente compartilhada
e para a própria governança participativa da ciência e tecnologia (MCT, 2001).

2 – As mudanças e tendências trazidas pelas tecnologias da informação potencializam o
apoio às decisões em estruturas colegiadas de gestão e mesmo em estruturas gerenciais dos
sistemas e serviços em saúde. No entanto, ainda persiste a reduzida utilização das informa-
ções no processo decisório em saúde pública, apesar da existência de grande número de
dados, de indicadores consensualmente definidos e de diversos sistemas de informações
de saúde implementados (Moraes, 1994; Vasconcellos, Moraes & Cavalcante, 2002). Mes-
mo considerando o incremento da disponibilização desses dados e indicadores em anos
recentes, a preocupação com este problema continua procedente, basicamente por dois
motivos. Em primeiro lugar, porque a dificuldade em acessar aos dados existentes e em
tratá-los rotineiramente impede que as informações adequadas estejam disponíveis no
momento necessário. Em segundo lugar, porque ainda não se efetuou a necessária articu-
lação dos processos de planejamento e de gestão da saúde com os sistemas de informações
e com os indicadores existentes. Portanto, permanecem desarticulados o acompanhamen-
to dos indicadores de saúde, a gerência dos sistemas de informação e o monitoramento dos
processos de planejamento e de gestão.
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O ritmo acelerado de mudanças, próprio das novas tecnologias de informação, também
está presente nesse quadro, trazendo para profissionais e instituições o desafio de trabalhar
com tecnologias inconstantes, passíveis de rápida defasagem. Portanto, na estruturação de
sistemas de informação é preciso pensar em formas de incorporar mudanças futuras e man-
ter-se em constante atualização (Vasconcellos, Moraes & Cavalcante, 2002). Essa tarefa com-
plexa, pouco trivial, é um dos motores do presente mestrado profissional. Assim, com foco
na integração das informações, pretende-se contribuir para articular as tecnologias de infor-
mação, tecnologias de saúde e tecnologias gerenciais, ampliando as bases de seu uso na gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS), voltadas para instrumentalizar a tomada de decisão e o
processo de controle social.

Com uma necessidade de abordagem claramente interdisciplinar, essa integração precisa
ser considerada com base em múltiplos aspectos relacionados às tecnologias de informação,
como: 1) sistemas automatizados de gestão; 2) sistemas distribuídos com ampla possibilidade
de articulação de cadastros - de serviços de saúde, ambientais, recursos humanos e
populacionais, inclusive o Cartão SUS -, de eventos e registros da área da saúde (óbitos,
nascimentos, atendimentos; prontuário eletrônico, notificação compulsória de doenças), e
aqueles de outra natureza, em caso de incorporação de questões intersetoriais; 3) ferramentas
automatizadas potentes para modelagem de dados sociais, epidemiológicos e financeiros;
4) sistemas de informações geográficas voltados para a estatística espacial e para modelos de
regionalização/hierarquização de serviços e 5) internet, como agregadora de tecnologia e
disseminadora de informações.

3 – Nas últimas décadas também são mais intensivas as relações e intercâmbios entre as
ciências da saúde e as demandas sociais visando a um compromisso maior com a reformulação
emancipatória do valor educacional e democrático da comunicação e da informação. A partir
da Constituição de 88, com a implementação dos Conselhos de Saúde, vai sendo gerada uma
vasta malha de relações entre a cidadania, o Estado e os serviços de saúde, que abrange hoje
toda a escala geográfica do poder, da esfera federal à municipal. Com o alargamento dos
espaços de participação, intensificaram-se não só as demandas por acesso às informações
oficiais, recursos e tecnologias, mas também a busca pelo reconhecimento e legitimidade de
outros saberes e fontes de informação de que se vale a população. Esse processo envolve,
simultaneamente, pressões para que as posições e reivindicações de diferentes movimentos e
segmentos sociais tenham maior visibilidade na cena pública, particularmente na mídia.

Atualmente, o fortalecimento das demandas democráticas de compartilhamento e arti-
culação de interesses e demandas ocorre num contexto de acelerada convergência entre o que
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tradicionalmente se compreende como comunicação de massa (a imprensa, o rádio e a TV)
e os sistemas de telefonia e computação (telecomunicações). Em conseqüência, deve ser
pensada a necessidade não apenas de estreitamento da articulação entre os campos da infor-
mação e da comunicação em saúde, mas de articulações entre tecnologias de informação e
comunicação a serem consideradas e incorporadas ao setor da saúde, sempre atendendo às
demandas sociais de transparência, controle social e maior participação na tomada de decisão
e na elaboração de políticas, como forma de garantir a construção da eqüidade em saúde.

Essa ampla e complexa abordagem organizada nos três grandes domínios de proble-
mas/questões e demandas constitui um importante desafio para o avanço do SUS no
Brasil e, por seu caráter inovador, requer, nessa etapa, uma política efetiva de fomento
para as iniciativas se consolidarem.

Essa abordagem foi adotada pelo MPGICS por ter sido considerada a mais adequada
para atender às expectativas e demandas do MP e às motivações da proposta; assim, optou-se
por organizar o currículo com base nesses ‘domínios de problemas’ relacionados com as áreas
de atuação dos profissionais/alunos. Os domínios de problemas definem a trajetória curricular
do curso, desde o processo seletivo até o desenvolvimento do seu projeto, requerido como
produto final do mestrado profissional. Os três domínios de problemas aqui tratados podem
ser sintetizados da seguinte forma:

· O domínio de problemas de informação e comunicação associados às atividades de
ciência e tecnologia em saúde.

· O domínio de problemas de informação e comunicação das organizações e serviços em
saúde, de atendimento em saúde, de gestão, regulação e monitoramento da saúde;
administração pública da saúde e agências especializadas do Estado.

· O domínio de problemas de informação e comunicação da saúde, em diferentes con-
textos sociais – coletivos e organizacionais –, com base em questões e ações voltadas para a
interlocução entre saberes da saúde e saberes da população: saúde, comunicação e sociedade.

Procura-se, desse modo, dar conta de dois tipos de condições: umas próprias da deman-
da de maior transversalidade interdisciplinar e de articulação entre os conhecimentos e as
práticas – as quais requerem atividades curriculares comuns; outras, resultantes da singulari-
dade e complexidade dos problemas e demandas – que solicitam desdobramentos curriculares
diferenciados e específicos.

Considerando essa situação, a estrutura curricular distribui atividades e experiências em
alguns módulos ou ‘espaços’ curriculares, todos igualmente obrigatórios para os mestrandos,
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nos quais são equilibradas as ofertas de disciplinas e outras atividades de caráter comum, que
terão como fim atender aos objetivos de vinculação e convergência entre os saberes e as
práticas profissionais diversas, junto às ofertas de outros conteúdos científico-tecnológicos,
metodologias e práticas, organizados em função do projeto específico que motiva e justifica
o ingresso do profissional no MPGICS, engajando-o num domínio concreto de ação, deman-
das de inovação e tratamento de problemas.

Essa organização amplia as possibilidades de o MPGICS contemplar os mais diversos
problemas e questões apresentados pelas organizações de origem dos profissionais-alunos, o
que por sua vez potencializa a capacidade de seus produtos/resultados efetivamente respon-
derem às necessidades do SUS, tornando-se estratégico, ao articular pesquisa, ensino e gestão
da saúde, para o salto de qualidade que se impõe como premente.

PENSAR, CRIAR, AGIR: O FAZER COLETIVO E SOLIDÁRIO
DO MPGICS NA CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS CURRICULARES

Desafios complexos pressupõem um “agir comunicativo” (Habermas, 2002) entre os
atores envolvidos, para que sejam superados em toda a sua potência. Do mesmo modo
amplificam-se suas possibilidades se o “agir” estiver alicerçado em um pacto calcado na
solidariedade e não na competitividade, no qual a participação dos envolvidos é funda-
mental em todas as etapas.

Deve-se ainda acrescentar, como parte desse trígono, a opção por uma ética da responsa-
bilidade (Jonas, 1974) pautando as ações dos partícipes na busca do cumprimento dos com-
promissos assumidos diante dos desafios que se quer superar.

Esses três marcos (agir comunicativo, pacto da solidariedade e ética da responsabilidade)
constituem as referências em que o GT que elaborou a proposta do MPGICS encontrou as
fontes orientadoras para a dinâmica de construção, implementação e gestão do curso. A
avaliação realizada pelo corpo docente e discente da primeira turma (2003) indica que foi
válida a adoção desses marcos referenciais.

Procurando manter coerência com eles, compartilham-se aqui mais algumas característi-
cas de sua trajetória, objetivando o intercâmbio de idéias e experiências na expectativa de que
suscite críticas e sugestões que certamente contribuirão para o aprimoramento do MPGCIS.

A adoção da premissa de que o MPGICS deve potencializar a interação entre pesquisa,
ensino, processo decisório e gestão de sistemas e serviços de saúde impõe que o processo
ensino-aprendizagem contemple novos formatos de atividades docente-didáticas.
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O pensar/criar em torno desses novos formatos teve como pontos de partida: a) as propos-
tas do Grupo de Trabalho do MPGICS e da Oficina de Trabalho ocorrida em Petrópolis, em
2001, com o objetivo de discutir a proposta do MPGICS; b) outras experiências institucionais,
tais como o Curso de Especialização de Informação e Informática em Saúde, da Ensp, e o Curso
de Especialização de Comunicação em Saúde (Ensp e CICT) e c) as demandas das organizações
de origem do corpo discente, bem como o perfil dos alunos selecionados.

Foram utilizadas, ao mesmo tempo, como fontes de consulta, diferentes currículos e análi-
ses de pós-graduação e formação profissional nas áreas envolvidas na proposta, entre os quais:
‘Statement from the Ucla Department of Information Studies on LIS curricula for the ALA
Congress on Professional Education’, apresentado por Márcia J. Bates, 1999; ‘Recomendations
of the International Medical Informatics Association (Imia) on education in health and medical
informatics’, 1999; ‘Competencies for special librarians of the 21st Century - SLA’, 1996; a
programação do Master of Library & Information Science - MLIS, da Faculty of Information
and Media Studes, Ontário, Canadá, 2001; os currículos de programas de pós-graduação de
biblioteconomia e ciência da informação e de comunicação das universidades brasileiras, tais
como os da UFRJ, UFBA, assim como de outros mestrados em saúde pública.

Do ponto de vista formal, as atividades curriculares estão distribuídas nas categorias
abaixo relacionadas, podendo adotar-se, em cada caso, as estratégias e os modelos pedagógicos
mais adequados a cada convocatória do MPGICS:

· Disciplinas: podendo ser específicas ou gerais, atendem a uma temática, abordagem e
conteúdos sistematizados, correspondentes a áreas do conhecimento relativamente con-
solidadas e organizadas, ministradas em aulas expositivas, palestras, dinâmicas de gru-
po, debates e aulas práticas.

· Seminários: constituem espaços de integração e interlocução em torno de temas que
requerem um tratamento transversal e simultâneo por diferentes áreas do conhecimen-
to, experiências e abordagens. Têm como objetivo e abordagem a articulação dos con-
teúdos teóricos e metodológicos com o campo de aplicação correspondente, através de
diferentes atividades que contribuam para o desenvolvimento coletivo e individual dos
projetos dos mestrandos.

· Laboratórios e estágios: têm como objetivo a aquisição e o desenvolvimento de habilida-
des e competências específicas do ponto de vista técnico-funcional, sendo realizados
nos campos de aplicação, seja dentro das atividades institucionais da Fiocruz (Ensp,
Cict, COC, outros) ou em parceria com outras instituições e agentes (Centro Latino-



206

C E N Á R I O S  P O S S Í V E I S

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - Bireme, Scientific
Electronic Library Online - SciELO, SUS, entre outros).

· Desenvolvimento de projetos: atividades relacionadas ao desenvolvimento de proje-
tos realizadas, total ou parcialmente, em laboratórios e em outros contextos
organizacionais, conforme demandarem o projeto e o domínio de aplicação dos
produtos e/ou resultados esperados. Inclui, entre outras atividades, reuniões de
orientação, seminários, oficinas e as atividades de pesquisa e desenvolvimento perti-
nentes aos projetos individuais dos mestrandos.

A estrutura curricular/programática está organizada em três módulos complementares:
Integração, Transição e Orientado aos projetos. Esses módulos estão articulados de forma a
contemplarem os três domínios de problemas. A Figura 1 ilustra essa estruturação:

Figura 1 – Estrutura curricular/programática

O módulo de integração trata de forma articulada os conhecimentos, abordagens e
competências pertinentes aos três campos científicos que se articulam nesta área de concen-
tração (saúde, informação, comunicação), procurando ampliar a compreensão dos proble-
mas e do contexto onde se insere o corpo discente. Inclui disciplinas, seminários e dinâmicas
comuns a todos os alunos, tendo como objetivo atualizar e ampliar os quadros teórico-
conceituais dos especialistas participantes, favorecendo a circulação, o confronto e a
reformulação de seus pontos de partida.

O módulo de transição realiza uma passagem dos conteúdos mais gerais aos mais especí-
ficos. Essas disciplinas estão divididas em conteúdos comuns e conteúdos específicos.
Enfatizando as interfaces, tratará, ao mesmo tempo, de teorias, metodologias e modelos
referentes a funções e dimensões comuns aos processos de produção de conhecimento, de
informação e de comunicação, e dos desdobramentos dessas grandes dimensões e funções
nos domínios de atividades e problemas da saúde (ICT, sistemas e serviços, comunicação).

Domínios de Problemas 
Conhecimentos, Metodologias, 

Habilidades e Competências 

Ciência e tecnologia em saúde  Módulo de integração 

 Sistemas e serviços em saúde  Módulo de transição 

 Saúde, comunicação e sociedade Módulo orientado aos projetos 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO FINAL 
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O módulo orientado aos projetos refere-se à execução e apresentação do projeto final do
mestrando. O resultado esperado, de caráter tanto conceitual e crítico quanto prático e
aplicado, é o seu  princípio organizador. O desenho pedagógico e curricular foi elaborado
para possibilitar o desenvolvimento de dissertações e/ou projetos orientados para a aplicação
prática de metodologias, modelos, aplicativos, ferramentas, assim como para seu desenvolvi-
mento ou adaptação ao campo da saúde e da ciência e tecnologia em saúde, tendo como
resultado desejável um produto, ferramenta, aplicativo, sempre acompanhado da documen-
tação textual e argumentativa de seus processos de produção.

Culmina assim o encaminhamento progressivo do currículo em direção às diferentes
dinâmicas e espaços de aprendizagem prática (laboratórios e estágios), além das atividades
próprias de desenvolvimento de projeto (tais como a participação em oficinas, reuniões com
o(s) orientador(es) de projeto, e outras tarefas próprias ao desenvolvimento do estudo), das
quais os alunos participam em função de seu projeto final.

Conforme as regras gerais do MP em Saúde Pública/Ensp, a duração do curso é de no
mínimo 18 meses, distribuídos em trimestres (do primeiro ao quarto com atividades conjun-
tas com a turma e os demais trimestres - quinto e sexto - para elaboração do trabalho final),
com dedicação parcial; admite-se uma prorrogação de mais três meses, de modo a perfazer, no
máximo, 21 meses. O total de horas teórico-conceituais, seminários, laboratórios, estágios e
elaboração do produto final é de 1.530 horas. O sétimo trimestre está previsto apenas se
necessário, a critério do orientador, para conclusão do trabalho final. Nessa hipótese, o total
será de 1.755 horas.

O modelo de distribuição das atividades de ensino-aprendizagem é definido em comum
acordo com as instituições de origem dos alunos, levando-se em conta a dinâmica de trabalho
das organizações e o impacto financeiro que garanta a viabilidade da manutenção dos alunos
de fora do estado do Rio de Janeiro, onde se situa a Ensp. A alternativa que tem se apresen-
tado, até o presente momento, como a mais adequada é a que concentra as aulas em uma
semana por mês. De fato, o período que exige a presença física do aluno se restringe a quatro
trimestres, pois os demais estão diretamente vinculados às atividades de elaboração do produ-
to final, e por isso possuem dinâmica específica em seu desenvolvimento, definida pelo
orientador, o aluno e a coordenação do curso.

A orientação é um fator fundamental no desenvolvimento desta proposta, pois seu
sucesso depende da constante interação de saberes científicos e tecnológicos em atividades
intensivas na demanda por conhecimento e informação, em contextos concretos, histórica,
cultural, econômica e politicamente definidos de atividades e situações do setor Saúde, hoje,
e em especial do SUS em seu atual estágio de implementação no país.
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Há a possibilidade de contar com uma dupla orientação, analisada pela qualificação
profissional reconhecida e pela total afinidade entre seu domínio de competência e o projeto
a ser desenvolvido pelo mestrando. O segundo orientador poderá, quando assim for defini-
do pelas coordenações pertinentes, ser um profissional externo à Ensp e à Fiocruz, represen-
tativo de instituições e empreendimentos de interesse para o desenvolvimento do projeto.
São estabelecidas então, com esse fim, diferentes formas de parcerias, consórcios, convênios.

Do mesmo modo, tendo em vista os objetivos deste mestrado, é importante garantir que seu
corpo discente seja formado por alunos comprometidos com a transformação das práticas profissi-
onais em que estão envolvidos. São ofertadas vinte vagas, mas, em sua primeira turma (2003), foram
selecionados 16 profissionais dos 35 inscritos, todos inseridos na Fiocruz (a instituição demandante),
considerando um processo seletivo fundamentado na análise: das respostas elaboradas a partir de
prova; do pré-projeto do candidato, indicando o tema ou problema a ser investigado, o produto
esperado, a relação com sua prática profissional e seu potencial inovador; da carta da instituição
formalizando o apoio, apresentando o candidato e explicitando o interesse no desenvolvimento do
projeto; do currículo do candidato; da entrevista.

 AVALIAÇÃO CONTÍNUA: PRÉ-REQUISITO PARA
O ALCANCE DOS RESULTADOS ESPERADOS

Manter um processo contínuo de interlocução entre a coordenação do curso, coordena-
dores das disciplinas, corpo discente e orientadores significa ampliar as possibilidades de
alcance dos resultados esperados. Essa é a dinâmica de trabalho que vem caracterizando a
gestão do MPGICS, desde o próprio planejamento dos conteúdos das disciplinas, debatidos
com os docentes em oficinas de trabalho realizadas antes do início das aulas, nas quais, a
partir do perfil dos selecionados, definiu-se por uma melhor adequação da proposta inicial
com a realidade do corpo discente constituído.

Esse processo de busca de maior adequação entre a prática dos alunos e os principais interesses
das organizações de origem com o conteúdo das disciplinas tem sido contínuo, em diálogo perma-
nente dos coordenadores de disciplina com a coordenação do MPGICS, bem como por iniciativa
dos próprios coordenadores de disciplinas em entendimentos com os alunos.

A marca de um trabalho coletivo está presente em todas as etapas – elaboração da propos-
ta, seleção do corpo discente, definição de grade curricular e um rigoroso processo de seleção
dos doutores-orientadores –, pelo cuidado em garantir a circulação comunicativa de saberes
e interesses que potencializem a apropriação da produção de pesquisas dos orientadores e a
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produção do conhecimento fruto do processo de ensino-aprendizagem pelas instituições de
origem do corpo discente.

Do mesmo modo, a organização dos seminários de integração e a seleção dos espaços mais
adequados como laboratórios e estágios vêm recebendo um acurado tratamento, com a preo-
cupação de tornar os alunos mais efetivos na elaboração de produtos finais com alto grau de
qualidade e utilidade para as suas organizações de origem.

Apresentam-se a seguir alguns indicativos úteis para um processo de avaliação da primei-
ra turma do MPGICS (2003), tais como o cumprimento do cronograma, com as disciplinas
tendo sido ministradas conforme o planejado, e o cumprimento, por parte do corpo discen-
te, do prazo determinado para realização das tarefas propostas pelo corpo docente, o que
denota também o elevado grau de entendimento e interlocução dos alunos com os professo-
res, bem como a adequação da proposta pedagógica construída.

Todo o processo de ensino-aprendizagem transcorreu em um clima de profundo enri-
quecimento mútuo entre os envolvidos: corpo docente e discente. Ao final do primeiro
trimestre, os alunos expuseram suas idéias relacionando seus respectivos projetos com os
conhecimentos adquiridos em sala de aula. Os coordenadores do curso e das disciplinas
deram orientações pertinentes ao aprimoramento desses projetos. Iniciou-se, então, o proces-
so de interlocução da coordenação do MPGICS, coordenadores de disciplinas, de seminários
e de laboratórios e estudos dirigidos na busca de definição dos orientadores. Todos os alunos
foram aprovados na qualificação de seus projetos, no prazo previsto. No Anexo 1 estão
apresentados os temas dos produtos finais.

Elaboraram-se dois instrumentos de avaliação que foram aplicados pela coordenação do
curso, um entre os membros do corpo docente e outro entre os membros do corpo discente.
Com o objetivo de compartilhar esse rico processo, apresenta-se, a seguir, uma síntese das
avaliações dos coordenadores de disciplina e dos alunos. Primeiramente, as respostas dos
coordenadores de disciplina:

1 – Você considera que o objetivo da disciplina coordenada por você foi atingido?

82% – Sim              18% – Apenas parcialmente             0% – Não

· A turma se mostrou vivamente interessada e participativa.

· A participação no processo ensino-aprendizado foi bastante satisfatória, o que resultou
em bons desempenhos na avaliação.

· Cumpriu-se o conjunto dos objetivos, garantindo-se ao final que a turma mostrasse um
conhecimento razoável do processo de desenvolvimento das políticas públicas de saúde
ao longo do século XX com ênfase na constituição do SUS.
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· Se considerarmos que se trata da primeira versão de um curso com uma proposta muito
corajosa e difícil, considero realizado o objetivo.

2 – Como você classificaria o conteúdo da sua disciplina em relação ao curso como um todo?

43% – Totalmente válido       57% – Válido na maior parte
0% – Válido parcialmente       0% – Totalmente inválido

· No decorrer das aulas os alunos sempre correlacionaram o conteúdo que estava sendo
ministrado com o de outras disciplinas, tanto do ponto de vista teórico como
metodológico. Assim, apesar da especificidade do assunto, pude perceber uma perfeita
articulação com as disciplinas antecedentes.

· O que mais me motivou na participação - como desafio - foi justamente o duplo fato da
interdisciplinaridade da proposta e do caráter de mestrado profissional. Nesse sentido,
achei que minha disciplina tinha que colocar em questão o que é a construção de
saberes e práticas transdisciplinares.

3 – Relacione os aspectos que você destacaria como mais positivos na realização da sua disciplina.

· O esforço por olhar a comunicação e a informação não só como setores de atividades ou
como campos, mas principalmente como condição e dimensões da vida social e indivi-
dual indissociáveis.

· A abertura e o arcabouço para acolher, metodologicamente, todas as formas de produ-
ção de conhecimento, do científico ao social. A tentativa é desconstruir a complexida-
de e fazer uma pregação pela simplicidade.

· Interesse dos alunos, tanto pelos conteúdos como pela bibliografia, acredito que foi de
grande ajuda para os projetos.

4 – Relacione os aspectos que você considera que mais dificultaram sua atuação como
coordenador(a) da disciplina:

· Garantir o compromisso dos docentes convidados para discussão de questões especí-
ficas que compunham o conteúdo da disciplina. A indicação de especialistas em certas
questões é fundamental, embora a sua pouca familiaridade com a turma cause um excesso de
expectativas tanto no convidado como nos alunos.

· A quantidade e concentração de horas-aula.
· Se o mundo se apresenta como simples, só o é como fruto de uma complexidade que

se transformou graças a leitura, reflexão, muito de análise e síntese, muita e muita produção
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de texto. Reforço minha visão de que os alunos têm muito pouco tempo para ler e pensar. E
nós bem sabemos como o aprendizado é um processo individual, particular. Na minha visão,
professor não ensina, só desperta/estimula.

Do corpo discente, foram destacadas as seguintes respostas:

1 – Você considera que os objetivos das disciplinas foram atingidos?

100% – Sim          0% – Apenas parcialmente          0% – Não

· Os conceitos apresentados que perpassam as três áreas (...) permitiram um repensar de
nossas certezas e um caminhar mais fundamentado e alerta.

· Parafraseando a Profa. Nélida, a turma adquiriu uma doxa, que reflete o conhecimen-
to acumulado da instituição.

· Como a turma é composta de alunos de diversas áreas, foi possível uma integração entre
os alunos através do conteúdo.

· Abriu horizontes teóricos e trouxe conhecimentos válidos sobre a problemática da
informação na saúde sob a ótica tecnológica, política, histórica e social.

2 – Essas disciplinas influenciaram sua maneira de pensar sobre gestão da informação e
comunicação em saúde?

100% – Sim          0% – Apenas parcialmente          0% –  Não

· Conhecer a história da saúde, as dificuldades, as oportunidades e o desafio do homem
público fez perceber questões importantes como ética, necessidade de contemplar a
audiência e a responsabilidade do gestor público dentro do contexto social.

· Uma nova noção do que constitui o campo da informação e comunicação em saúde
nos foi oferecida.

· Entendi que a gestão não é simplesmente o uso da técnica, o espaço de negociação é
bastante forte e interfere em todo o processo.

· Descobri e redescobri muito com a literatura indicada, debates em sala e com os professores.
· Recebi tantas informações novas que mudaram minha forma de perceber e compreender

não só a gestão da informação e comunicação em saúde, mas o setor Saúde de forma geral.

3 – Como você classificaria o conteúdo das disciplinas em relação aos objetivos do MPGICS?

70% – Totalmente válido       30% – Válido na maior parte
0% – Válido parcialmente       0% – Totalmente inválido
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· A grade das disciplinas foi muito pertinente à proposta, atual e objetiva.
· Estamos passando por um processo de aprendizagem e de crescimento profissional

maravilhoso, mesmo com toda a tensão/nervosismo/insegurança dos alunos durante
os seminários.

· As disciplinas simplesmente se completaram e nos ajudaram a construir uma base para
as nossas dissertações dentro do contexto da saúde.

4 – Relacione os aspectos que mais dificultaram sua participação:

· A semana de aula de segunda a sábado, das 9 às 18 horas.
· Se estuda trabalhando ou se trabalha estudando. É um grande desafio. Estou exausta.
· Acúmulo de leitura.
· A exigência de trabalhos a serem realizados de um dia para o outro durante a semana de aula.

5 – Relacione os aspectos que você destaca como mais positivos:
· A própria turma, que se integrou muito bem e sempre que possível tenta se ajudar.
· A atenção e disposição dos professores. São atenciosos e carinhosos, atendendo a cada

um com muito interesse.
· Os professores, sempre que possível, trazerem o projeto de cada aluno para discussão

em sala, fazendo links com o conteúdo, foi muito proveitoso.
· O alto nível dos professores foi um dado marcante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tanto a saúde quanto a informação, a comunicação e suas tecnologias possuem um forte
componente operacional, com parte significativa da produção do conhecimento voltada
para a busca de soluções de problemas. Essa racionalidade instrumental está associada à
racionalidade política, com seus conflitos, contradições e disputas. Ou seja, a lógica instru-
mental insere-se no cotidiano da correlação de forças da sociedade, na implementação das
políticas de Estado, na dinâmica das instituições de saúde. O desenvolvimento desses saberes
está imerso em relações de poder no cotidiano tanto das instituições de ensino, pesquisa e
desenvolvimento tecnológico quanto naquele dos sistemas e serviços de atenção à saúde.

O processo de apropriação desses saberes é complexo e envolve dimensões variadas:
política, econômica, social, ideológica e científica. Depende da dinâmica e dos pactos demo-
cráticos estabelecidos entre os atores sociais envolvidos no processo de tomada de decisão em
torno da política nacional de saúde. Pressupõe a construção de um projeto de país compro-
metido com a emancipação e com a democracia participativa (Santos, 1996).
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A luta por um projeto emancipador e democrático se trava no cotidiano,
na ação local, que se expande para o global, difundindo novas possibilida-
des de vida. Essas lutas que se dão nas trincheiras diárias devem ser respei-
tadas em si mesmas e não subordinadas a uma racionalidade superior de
‘uma grande luta final’. Não há um discurso definitivo superior, ‘A Propos-
ta’, mas, sim, a possibilidade de novas falas e ações. (Moraes, 2002:153)

É na busca de espaços para essas novas falas e ações que se insere a experiência do
Mestrado Profissional de Gestão da Informação e Comunicação em Saúde da Escola Nacio-
nal de Saúde Pública/Fiocruz. Ele representa um amplo processo de amadurecimento
institucional e reflexão coletiva, em um esforço por atender a uma necessidade identificada
na Saúde, coerente com os compromissos históricos da Ensp e da Fiocruz. A ética da respon-
sabilidade suscita o desafio de desempenhar um papel estruturante em uma área de crescen-
te importância estratégica no âmbito do setor Saúde, pois, no cenário contemporâneo, a
informação, a comunicação e as tecnologias a elas relacionadas possuem tal centralidade e
relevância que sua excelência ou precariedade afeta o desenvolvimento de cada área de
atividade social e a obtenção de seus objetivos e dos resultados desejados.

Quando se avalia o caminho já percorrido, constata-se que o grande desafio deste MP
continua sendo a busca de integração entre campos temáticos – saúde, informação e comuni-
cação – e suas tecnologias. Percebe-se a dificuldade de alunos oriundos de um dos campos em
apropriar-se de conteúdos dos outros campos. Portanto, o desafio continua sendo a busca da
superação de uma lógica fragmentadora.

No processo de ensino-aprendizagem adotado no MPGICS, a idéia-força tem sido semear
nos profissionais-alunos a esperança e o encantamento na luta pela construção coletiva de um
projeto nacional fundado, de um lado, na dignidade e na solidariedade e, de outro lado, na
consolidação da excelência inovadora. Conscientes da opção de viver a partir de valores
calcados na busca do respeito à singularidade de cada ser e à humanidade.
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ANEXO 1

TEMAS DOS PRODUTOS FINAIS DOS ALUNOS DA PRIMEIRA TURMA

· Alex Príncipe – A gestão da informação para apoio à decisão no setor público em saúde:
uma proposta de sistema informatizado para a comunicação de compromissos
institucionais na Fiocruz.

· Angélica Baptista – Convergência de mídias e interlocução nos Conselhos de Saúde.

· Edna Maria Baptista Padrão – Projetos sociais da Fiocruz: circular para divulgar, inte-
grar e fazer ecoar.

· Ednelson Pereira – A construção de um sistema de informação para a cooperação
internacional: o caso Fiocruz/Inserm.

· Else B. Gribel – Atenção básica: do processo de trabalho ao sistema de informação.

· Ivone P. de Sá – A face oculta da interface: serviços de informação arquivística na web
centrados no usuário.

· Leandro Ferreira de Carvalho – Bibliometria e saúde coletiva: análise dos periódicos
Cadernos de Saúde Pública e Revista de Saúde Pública.

· Maria Elisa Andries dos Reis – Portal corporativo como ferramenta de gestão do conhe-
cimento.

· Maria Estela – Sistema de informação para pesquisa clínica: um estudo de caso. [Hos-
pital] Instituto de Pesquisa Evandro Chagas/Fiocruz.

· Maria de Lourdes Vasques da Silva – Descrição de documentos fotográficos: aspectos
teórico-metodológicos e modelo de aplicação
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· Mario Dimas – Quem é dono da voz? O movimento de radiodifusão comunitária e uma
aproximação ao campo da saúde coletiva.

· Rejane Machado – Representação e recuperação dos relatórios de pesquisa da Fiocruz:
proposta de metodologia para ampliação do acesso.

· Rosane Abdala – Sistema Nacional de Informações Tóxicofarmacológicas: o desafio da
padronização dos dados.

· Ruben Carlos Fernandes de Oliveira – O design gráfico como lugar de produção de
sentidos no campo da saúde coletiva.

· Sandra Rocha Suzano Benigno – Gestão da informação em educação profissional em
saúde: trabalho em rede e inclusão social.

· Viviane Santos – Buscando interoperabilidade entre diferentes bases de dados: o caso
da biblioteca do Instituto Fernandes Figueira.


