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Apresentação

  Os trabalhos que aqui se apresentam são
resultantes de projetos de pesquisa conduzidos de forma interinstitucional,
interdisciplinar e compartilhada por duas equipes de pesquisadores: o gru-
po de pesquisa em ‘Antropologia da Informação’ – ligado ao Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, (Ibict/MCT) em convê-
nio com a Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (ECO/UFRJ), e, mais tarde, à Escola de Ciência da Informação da
Universidade Federal de Minas Gerais (ECI/UFMG) – e o grupo de pesqui-
sa ‘Educação, Saúde e Cidadania’, vinculado ao Núcleo de Estudos Locais
em Saúde (Elos), instância técnico-científica e interdepartamental da Escola
Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz).

Os textos dizem respeito à informação e saúde e centram suas ques-
tões, em primeiro momento, nos atores institucionais, para perguntar de
que modo exercem o papel de distanciamento e neutralidade, em geral
exigido ao produtor do conhecimento científico, para optar por uma outra
atitude, a do afastamento e da ‘neutralidade ativa’, por ser esta mais favorá-
vel a uma posição de escuta, propiciadora ao aparecimento de outras vozes.
Para tanto, entende-se ser indispensável aos atores institucionais do conhe-
cimento seu engajamento na qualidade de pesquisadores, usando o duplo
atributo de analistas e de intérpretes.

A pesquisa na área de saúde pública, como também na de ciências da
informação, ensina que, ao adotarem uma posição de neutralidade ativa, os
pesquisadores se situam, na perspectiva de certos segmentos da sociedade
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civil, como mediadores de tais segmentos com o Estado, que é o lugar de
pertencimento institucional e profissional desses pesquisadores.

Na obra que ora se apresenta, traduzimos esse posicionamento ao assi-
nalar que participamos da tentativa da construção de uma esfera pública,
engajando-nos com as qualidades de pesquisadores acadêmicos, admitindo
ser necessário criar ações dialógicas organizadas e construídas em uma rela-
ção democrática e aberta entre segmentos da sociedade civil desprovidos de
poder e atores institucionais interessados em ações pedagógicas vinculadas
à função do serviço público.

A relativização, ou, no limite, o abandono da neutralidade como prin-
cípio cognitivo, significa a recusa da indiferença em relação aos fins e impli-
cações do conhecimento científico. Mas, como adverte o filósofo da ciência
Hugh Lacey, ao abandonar o pressuposto da neutralidade, a ciência admite
a relevância dos valores sociais sem recusar a pretensão da objetividade do
conhecimento. Os valores sociais não determinam as teorias, apenas res-
tringem o campo da escolha dos valores cognitivos por meio dos quais é
possível produzir um conhecimento objetivo do mundo, a saber: a adequa-
ção empírica, o poder explicativo da teoria, a ausência de hipóteses ad hoc e
as relações adequadas com as demais teorias (Lacey, 1998).

Outra importante questão a ser enfrentada diz respeito ao aparente
limite do saber científico, o que levaria a admitir, com Giddens (1991), que
a circularidade do conhecimento científico e a sua capacidade de alterar os
comportamentos sociais dependem da confiança no que o autor denomina
“sistemas peritos”, que independem dos contextos culturais nos quais vi-
vem os usuários dos conhecimentos e das informações. Acreditamos existir
nesse raciocínio uma premissa subjacente, a saber, a aceitação irrecusável da
ruptura entre ciência e senso comum. Ao invés de aceitar tal premissa, os
pesquisadores em saúde e informação acreditam que, à medida que lidam
com objetos complexos – como a saúde das populações humanas e os
sentidos do mundo, caracterizados pela incerteza do conhecimento sobre
as determinações, amplitude e relações do adoecimento e pela consciência
do elevado impacto político do conhecimento (Funtowicz & Ravetz, 1997)
–, devem relativizar a idéia de ruptura epistemológica e, na busca de um
encontro entre ciência e senso comum, tal qual proposto por Santos (1989),
identificar as particularidades do conhecimento na área de saúde e as suas
plurais materialidades informacionais e configurações de sentidos.
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Um aspecto que merece ser destacado é o de que não há um conceito
universalmente válido de saúde para os indivíduos, para grupos ou para
toda a sociedade, ao contrário da visão comum vigente nas disciplinas desse
campo, que enxergam a saúde como uma finalidade, isto é, como uma
pauta a ser realizada, pressupondo-se uma definição prévia sobre normal e
normalidade, o que faria presumir que os sistemas de informação em saú-
de, quanto mais sofisticados tecnologicamente fossem, mais aptos estariam
para fornecer respostas sobre as perguntas humanas a respeito do corpo e
da saúde.

A definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) é, nesse sentido,
bastante teleológica: “a saúde é um estado de bem estar físico, psíquico e
social dos indivíduos” (OMS, 1946). Apesar das críticas da epidemiologia
social e da saúde coletiva que apontam para a desigualdade social e seus
determinantes, essa definição persiste como referência na consciência social
e nas práticas das autoridades sanitárias.

Entretanto, desde meados dos anos 80, em conseqüência da precarização
dos vínculos no mercado formal de trabalho e do enfraquecimento dos
estados-nacionais, principalmente na periferia do sistema capitalista, ao lado
da ênfase no papel dos indivíduos em prover uma vida mais saudável, a
concepção de saúde adquiriu crescentemente o sentido de um projeto
(individual, coletivo) que remete aos usos sociais do corpo e da mente.
Deve-se admitir, entretanto, a impossibilidade de uma plenitude, deixando
patente a necessidade de os indivíduos conviverem, de acordo com a sua
posição social, com diversos graus de sofrimento, incapacidade ou doença.
A concepção de saúde (a noção do que deva ser saúde) está socialmente
demarcada, em termos positivos, pelas aspirações individuais ou coletivas,
construídas consensualmente ou impostas, em torno da vida saudável e, no
limite negativo, pela doença, incapacidade ou sofrimento, admitidos de
acordo com os papéis e status dos indivíduos.

Nessa perspectiva, concordamos com Samaja (1998), quando analisa
que os problemas de saúde ou, alternativamente, as expectativas em termos
de uma vida saudável, tal como são definidas pelas pessoas de modo espon-
tâneo, guardam sempre relação com os processos sociais vivenciados cotidi-
anamente e constituem pressupostos da configuração de sentidos ou narra-
tivas construídas para dar conta das rupturas, bloqueios ou perturbações
existentes em seu mundo vivido.
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Orientados por essas posições teóricas e movidos por uma práxis de
aproximação sucessiva com as perspectivas comunitárias da informação e
da saúde em redes sociais, os núcleos de pesquisa que aqui apresentam os
resultados de seus trabalhos estiveram unidos por pressupostos e indaga-
ções comuns, como o foco na informação no nível local, a preocupação
com a informação produzida e utilizada na e para a intervenção social, o
interesse pela questão do conhecimento e sua democratização e a visão dos
atores sociais e dos usuários dos serviços de saúde e dos sistemas de infor-
mação como sujeitos. Foi com esse olhar que esses grupos compartilharam
o mesmo campo empírico e estudaram o movimento da informação ligado
às questões da saúde.

A região da Leopoldina, onde se situam os elos dos pesquisadores com
as redes sociais e seus atores, está localizada no subúrbio da cidade do Rio de
Janeiro. É marcada pela maior concentração de favelas da cidade – os comple-
xos do Alemão, Penha, Maré e Manguinhos, resultado dos processos acelera-
dos de urbanização e industrialização, nos anos de 50 a 70, e da política de
remoção de populações da zona sul da cidade. Ao mesmo tempo em que
abriga três das suas principais vias de acesso (Avenida Brasil, Linha Vermelha e
Linha Amarela), é cortada pela Estrada de Ferro da Leopoldina, que lhe dá o
nome. Ali também estão instaladas duas das maiores instituições de ensino e
pesquisa do Brasil: a UFRJ e a Fiocruz (Araújo, 1998).

Mas a efervescência de informações e conhecimentos que marca este uni-
verso não está restrita aos muros desses centros acadêmicos. Em cada comu-
nidade, bairro, favela, ou complexo, encontram-se centros de discussão, cap-
tação e disseminação de informações. Associações de moradores, jornais e
rádios comunitárias, organizações não governamentais (ONGs), conselhos
distritais de saúde, grupos informais, escolas, centros de cultura e de memó-
ria, igrejas, dentre outros, fazem parte de uma história de organização e luta.

Os capítulos que compõem este livro apresentam resultados teóricos,
metodológicos e práticos em diferentes estágios, desenvolvidos pelos dois gru-
pos de pesquisa, com o objetivo de estudar, criar metodologias e aplicativos em
informação na área de saúde, conjugando as premissas da ‘antropologia da
informação’ com as da ‘educação popular e saúde’. A mais geral dessas premis-
sas é a da construção compartilhada do conhecimento sobre saúde, fruto de
processos de apropriação de informações e das disputas e/ou alianças simbóli-
cas entre os atores dos campos acadêmico, técnico, poder público e população.
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Os autores são pesquisadores, alunos de pós-graduação, bolsistas dos
projetos de pesquisa, além de lideranças comunitárias ligadas aos projetos
do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (Ceasm), uma organiza-
ção não governamental, criada pela população do complexo da Maré, mui-
to ativa na produção de projetos e ações de intervenção social naquela área.

A chave de leitura para os capítulos que se seguem será, sempre, a
questão da troca de experiências. Experiências empíricas, pragmáticas e ex-
periências de pensar. Juntar cabedais de vida e conhecimentos, portanto, é
a sua proposta, uma vez que é composto pela junção de reflexões de dife-
rentes disciplinas e saberes, procurando harmonia, talvez porque costura-
dos em uma rede de solidariedade e compartilhamento cujos fios fortes são
dois essencialmente: a oralidade e as narrativas. Todos os trabalhos aqui
apresentados, inclusive os que abordam o arcabouço teórico, refletem o
potencial político e epistemológico da palavra como veículo de criação de
redes sociais em torno e por causa de experiências compartilhadas.

O livro se estrutura em três partes que abordam o teórico, o
metodológico e as práticas de intervenção social em informação e saúde: A
Parte I – As teorias implicadas no conhecimento – trata do arcabouço teó-
rico que embasa as questões gerais das pesquisas. Na Parte II – As formas de
construir o conhecimento –, são registrados os trabalhos que discutem os
caminhos metodológicos eleitos pelos grupos de pesquisa. Na Parte III –
Conhecimento e práticas de intervenção socioculturais –, são apresentadas
as práticas de intervenção.

Na Parte I, Eduardo Navarro Stotz discute, no capítulo 1, intitulado
“Redes sociais e saúde”, as diferenças entre democracia representativa e
participativa, trazendo à tona a preocupação com a participação social, tra-
balhando o conceito de redes sociais como um ‘conceito de junção’, consi-
derado em seu caráter de modalidade de ação coletiva, que ora dá forma à
imagem de fragmentação social, ora é desdobrado da consciência acerca das
novas relações entre Estado e sociedade civil e entre o público e o privado
no sistema capitalista. Stotz vê a participação e a formação de redes sociais
– pois elas facilitam a interlocução e o estabelecimento de alianças – como
um possível caminho para uma nova forma de democracia.

No capítulo 2, “Conhecimentos e conhecedores: apontamentos sobre a
ciência, os pesquisadores e seu papel social”, Regina Maria Marteleto, para
estudar os elos construídos entre a ciência e a sociedade com foco nos atores
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institucionais da pesquisa e dos conhecimentos, reúne vertentes teóricas e
programáticas, como a divulgação científica; a teoria da apropriação social
do conhecimento, com base na teoria ator-rede de Latour; a sociologia da
cultura e do conhecimento de Bourdieu; a educação popular e saúde, que
tem suas raízes político-epistemológicas em Paulo Freire. Nesses aponta-
mentos mostra que existem duas formas gerais de entendimento da relação
entre ciência e sociedade, do ponto de vista dos conhecedores/pesquisado-
res: uma primeira que provê uma visão unidirecional do empreendimento
científico e acredita em uma exterioridade mútua entre os conhecimentos e
a sua materialidade informacional, na qual os saberes preexistiriam à sua
difusão. E uma segunda forma referenciada pela visão da ciência como ativi-
dade social, condicionada que está, como outras atividades sociais e formas
de conhecer, pelas circunstâncias e significados sociais e culturais do seu
tempo e espaço histórico.

O capítulo 3, que dá início à Parte II, de autoria de Karen Giffin e
Regina Helena Simões Barbosa, tem como título “Sujeitos do conhecimen-
to/do gênero” e apresenta a defesa da pesquisa-ação como um método
pedagógico, tal como o pensamento freiriano, para uma abordagem da rea-
lidade concreta enquanto problema político e, portanto, ideológico. Aten-
tando para o conhecimento e os sujeitos do conhecer, enfatiza a pesquisa,
puro ato de construção de conhecimento, como um veículo também de
reconstituição dos sujeitos cientistas e intelectuais.

Regina Maria Marteleto, Cátia Guimarães e Nanci Gonçalves da Nóbrega
são as autoras do capítulo 4, “Almanaque da Dengue: conhecimento, infor-
mação e narrativas de saúde”, no qual escrevem como estudaram o movi-
mento da informação e do conhecimento nas redes sociais que tomam
como questão de luta a saúde, a fim de organizar, interpretar e sistematizar
as informações produzidas nas ações e representações dos seus agentes, in-
terpretando os elementos contextuais, políticos e históricos de suas narrati-
vas e conhecimentos. As autoras mostram de que maneira as formas
discursivas e narrativas se incorporam na produção textual do almanaque,
empregado como suporte informacional e hipertexto moderno, capaz de
reunir e fazer estranhar e/ou harmonizar as vozes da ciência, das mídias, do
senso comum em torno de uma ‘conversa sobre a dengue’.

Encerrando a segunda parte do livro, o capítulo 5, “Semeando idéias,
colhendo aprendizagens: a sistematização de práticas sociais”, de José Cláudio
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da Costa Barros, trata da sistematização das práticas sociais e enfoca a aborda-
gem metodológica de construção coletiva de conhecimento, adotada pelos
movimentos de educação popular da América Latina, na década de 1960. O
autor resgata experiências de intervenção social, considerando que organizar
de forma participativa e compartilhada, mais do que simples proposta técni-
co-metodológica, representa a concepção de intervenção social que determi-
nada experiência possui, pois fortalece a concepção ideológica na qual o ser
comunitário é sujeito de direitos e co-participante da história social.

Dando início à Parte III, que reúne os relatos das intervenções
socioculturais na Maré, o capítulo 6, “Associativismo e redes sociais na
Maré: do mutirão à cultura do encontro”, cujos autores são José Wellington
Gomes Araújo, Sinésio Jefferson Andrade Silva e Eliana Souza Silva, abor-
da o histórico do associativismo local para tecer considerações sobre a ‘cul-
tura do encontro’, explicitando que a solidariedade funda-se na tradição e
na necessidade como táticas de resolução de problemas. O texto enfoca o
papel atual das organizações não governamentais e outras redes sociais para
suprir, por exemplo, o desejo de visibilidade dos jovens, como principais
instrumentos de organização e mobilização.

Eduardo Navarro Stotz, Mariluci Correia do Nascimento, Márcia
Menezes Thomaz Pereira e Eliane Silveira Gonçalves abordam, no capítulo
7, “Janelas para o conhecimento”, a dicotomia saber popular versus saber
científico, observando que ambos têm lacunas a serem preenchidas. Para
tal, há necessidade de construção de um sistema de informação que seja
entrelace, ou seja, uma construção compartilhada de conhecimento, impli-
cando um processo comunicacional e pedagógico. Apresentam, então, o
Observatório de Saúde, posteriormente denominado Interface Social em
Saúde, instrumento informacional de mediação entre Estado e sociedade
civil, criado a partir dessa proposta de compartilhamento.

No capítulo 8, “Construção de conhecimento na formação de redes
sociopedagógicas”, Humberto Salustriano da Silva e Rodrigo Silva Magalhães
descrevem como é a construção do conhecimento em uma rede sociopedagógica
em espaço popular, na qual o desenvolvimento local se dá por meio da consti-
tuição de redes sociais e de conhecimento. Os autores discutem a visão geral
sobre os espaços populares e a necessidade, pois, de construir um olhar a partir
dos atores ali presentes para uma melhor compreensão da realidade global e
para a elaboração de intervenções que visem à realização de mudanças.
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O capítulo 9, “Luiza, Gabriela ou Joana: narrativas femininas na Maré”,
de Elaine Savi e Maíra Araújo, é um relato baseado na experiência de um
grupo de mulheres que se reúne semanalmente para falar dos problemas
que enfrentam: violência cotidiana, problemas familiares, desemprego, sin-
tomas físicos e psíquicos e outros. É uma das expressões do ‘encontro’
como tática para lidar com problemas sentidos: as autoras tratam de um
sofrimento difuso, referindo-se a um estado de adoecimento das pessoas,
decorrente das condições de pobreza e do contexto violento em que vivem.
No limite do sofrimento, a necessidade de desabafar é premente, e a convi-
vência entre essas mulheres estabelece vínculos de afeto, permitindo a re-
construção da subjetividade e, portanto, da identidade.

Mesmo que nenhuma classificação possa ser considerada certa ou erra-
da, completa ou perene, podemos crer que este volume reúne, em certa
medida, elementos constituidores, produzidos de forma compartilhada,
daquilo que é necessário para a compreensão do conhecer como campo de
estudos e práticas interdisciplinares, interinstitucionais. A obra é o relato
de um trajeto de apropriação e como conseqüência é também reflexão a
respeito de diferenciados processos políticos, pedagógicos e epistemológicos
de construção e disputa de sentidos nas sociedades em rede dos tempos
atuais, chamadas também de sociedades do conhecimento, da informação,
da comunicação, em um contexto de desigualdade social, pobreza e
fragilização da democracia.

Aproveitamos para dirigir palavras de agradecimentos às instituições de
apoio e de interlocução acadêmica e prática que possibilitaram a realização
deste livro. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (Cnpq), que patrocinou as pesquisas nas quais se baseiam os
textos aqui reunidos. Aos bolsistas e alunos de graduação e pós-graduação
do Ibict/UFRJ, ECI/UFMG e Ensp/Fiocruz, que participaram ativamen-
te em todas as fases de produção das pesquisas e de seus textos.

Agradecemos especialmente as comunidades da Maré, na cidade do
Rio de Janeiro, pelas suas vozes combativas e seus cabedais criativos. Sem a
articulação e interação alcançadas, o conhecimento dos pesquisadores seria
distante e incompleto. Em outras palavras, não teria serventia social e
emancipatória.

Os organizadores
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