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   A palavra ‘janela’ significa abertura ou
trânsito de ar e de luz de uma construção habitacional. O uso comum do
termo destaca a percepção visual entre espaços internos e externos. Neste
capítulo, ‘janelas’ significam ‘páginas’ abertas no sistema de comunicação
virtual de redes sociais. É metáfora para tratar de sistemas de informação
online montados por uma equipe de instituição de ensino e de pesquisa (no
caso o Núcleo de Estudos Locais em Saúde – Elos) para organizar fluxos de
informação entre diferentes atores sociais e viabilizar a construção de co-
nhecimento em saúde no nível local (nos conjuntos habitacionais citados).

Queremos, contudo, ressaltar a ambigüidade e a imprecisão inerentes à
metáfora, uma vez que os sistemas de informação, como parte da realidade
social contemporânea, são, ao contrário do que indica o termo ‘janela’,
intransparentes; a metáfora pode induzir a equívocos ao postular uma rela-
ção de interioridade e exterioridade inexistente nos sistemas de informação
interativos. Ainda assim preferimos manter a metáfora no título deste capí-
tulo com o intuito de assinalar sua apropriação pela equipe do Elos e, ao
mesmo tempo, problematizá-la e indicar como se deu a superação das limi-
tações apontadas.
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Trajetórias Institucionais e Marco Metodológico

O Elos foi criado em 1995, concomitantemente ao processo de
descentralização1 do Sistema Único de Saúde (SUS), com a filosofia de
que, na área da saúde, o conhecimento precisa ser necessariamente
construído a partir de uma integração entre pesquisa, ensino, serviços de
saúde e sociedade civil no âmbito local.

A proposta técnica inicial foi a de viabilizar um sistema de informação
capaz de expressar e ser gerido por todos os grupos com representação soci-
al na área geográfica de sua atuação, a Área de Planejamento 3.1 (AP 3.1)
que compreende praticamente a região da Leopoldina, inclusive o chama-
do complexo da Maré.2 Dificuldades institucionais inviabilizaram o proje-
to que teve de limitar-se à pesquisas-piloto realizadas no âmbito do progra-
ma de residência. A decisão da direção da Ensp, na época, de acabar com
este programa de ensino em 1996 provocou a descontinuidade desta expe-
riência mais restrita.

Cabe observar, contudo, algumas limitações metodológicas intrínsecas
à proposta do Elos naquele momento. Em primeiro lugar, pressupunha-se
que a AP 3.1 (futuro 4o Distrito Sanitário) viesse a constituir-se em sistema
informacional capaz de expressar e ser gerido por todos os grupos com
representação social na área geográfica correspondente; em segundo lugar e
por implicação, para interferir nesse sistema, os segmentos populares deve-
riam capacitar-se tecnicamente. Se a fragilidade da proposta por um lado
encontrava-se no plano político, pela dependência às determinações da Se-
cretaria Municipal de Saúde em promover efetivamente a democratização
do sistema de saúde, por outro lado o próprio sistema informacional deve-
ria ser alterado para superar a lógica de serviço subjacente (Silva, 1996).

De fato, as dificuldades aparentemente intransponíveis, na conjuntura
do setor saúde no âmbito municipal (extensivas à realidade nacional), para a
construção de um sistema de informações efetivamente democrático, não
deixaram de ser percebidas pelos principais atores sociais. A organização para-

1 É importante assinalar que a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação
Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz), por meio de seus programas de ensino, pesquisa e cooperação
técnica apoiou formalmente o processo de descentralização preconizada como uma das diretri-
zes fundamentais de instituição do SUS.

2 A denominação é assumida pelo governo municipal para fins de planejamento urbano e
organização dos serviços básicos.
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lela de redes informais entre estes atores, inclusive utilizando a representação
institucional no conselho distrital capaz de dar conta dos problemas de saú-
de e, portanto, de adequar os serviços disponíveis e reivindicar outros e no-
vos, é uma resposta compreendida nos termos de uma pesquisa realizada
sobre redes de movimentos na região da Leopoldina (Marteleto, 2000).

Devemos observar que proposta não incorporava o pressuposto da
metodologia da educação popular em saúde, pensada nos termos da cons-
trução compartilhada de conhecimento em saúde, adotada por uma parte
da equipe do Elos, mas originalmente desenvolvida por outro grupo de
pesquisadores, organizados no Núcleo de Educação, Saúde e Cidadania,3

tal como formulada por Carvalho, Acioli e Stotz (2001: 103):

A idéia de construção compartilhada do conhecimento implica um
processo comunicacional e pedagógico entre sujeitos de saberes dife-
rentes convivendo em situações de interação e cooperação, que envol-
ve o relacionamento entre pessoas ou grupos com experiências diver-
sas, interesses, desejos, motivações coletivas.

Esta proposta foi aperfeiçoada pela equipe do Elos em experimentos
pedagógicos bastante significativos, mas não registrados em artigos, relatóri-
os ou qualquer outra forma de sistematização.4 Um desses experimentos
foi a experiência de comunicação social com a participação do Conselho
Distrital de Saúde da AP 3.1, o programa “Tem Saúde no Ar”, irradiado
pela 95.9 – Rádio Maré FM – durante o período de 1996 a 1997. Foram
aproximadamente 60 programas que sempre traziam, para a audiência da
Maré, a fala técnica e a fala popular, acompanhada de comentários adicio-
nais conforme o caso. O programa gravado até mesmo com a fala de usuá-
rios nas filas dos hospitais tinha duas horas de duração e era dividido em
‘Questões de saúde’ (agravos à saúde, doenças, serviços de saúde) e ‘Mo-
mento Comunitário’, dedicado ao associativismo na Maré. Este experimento
pedagógico foi sucedido pelo projeto “Espaço Vivo” que envolveu jovens
da Vila do João, na Maré, no trabalho de Arte-Educação e Saúde.

Em 1998, outros pesquisadores, nucleados em torno do projeto Edu-
cação, Saúde e Cidadania, procuraram compreender as alternativas busca-

3 O núcleo se estruturou em torno do projeto de pesquisa Educação, Saúde e Cidadania, desen-
volvido na Ensp a partir de 1986 com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep),
empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

4 Informações prestadas a Eduardo Navarro Stotz em 17 de junho de 2007.
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das pelas camadas mais pobres da população trabalhadora dessa região di-
ante das dificuldades de acesso e de resolutividade dos serviços públicos de
saúde. Os primeiros resultados deixavam patente que um sistema de vigi-
lância da saúde poderia ser o resultado de iniciativas que começavam a se
articular em rede (Valla & Stotz, 1998).

Um sistema de vigilância civil da saúde teria de ser pensado e organiza-
do em torno das iniciativas populares. Este foi o papel do Centro de Estu-
dos e Pesquisa da Leopoldina (Cepel)5, que, em virtude de seu enraizamento
amplo e profundo nas favelas do denominado complexo do Alemão,
viabilizou a formação, em 1999, da Rede de Solidariedade da Leopoldina.

Finalmente em 2001 houve uma convergência das iniciativas entre o
Elos e o Núcleo Educação, Saúde e Cidadania, que se sustentou por meio
da pesquisa “Redes sociais e vigilância civil da saúde no nível local”, em
parceria com Regina Marteleto6 – então pesquisadora do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação do Ministério da Ciência e Tecnologia
e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia na Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro/Escola de Comunicação (MCT/Ibict-UFRJ/
ECO) –, e da criação do ‘Observatório de Saúde’, por meio da página
<www.ead.fiocruz.br/elos>,7 como instrumento de interação da Rede de
Solidariedade da Leopoldina, em parceria com o Cepel.

A pesquisa teve como objetivos examinar estratégias e processos de
conhecimento sobre saúde em redes sociais e avaliar as condições de saúde
das populações no nível local. Tais objetivos foram vistos como inter-relaci-
onados, uma vez que diziam respeito à forma pela qual atores sociais
problematizam a saúde neste nível – no caso das populações dos bairros
populares e favelas do chamado complexo da Maré. A participação desses
atores no sistema ‘Observatório’, como se verá a seguir, dar-se-ia mediante a
narrativa de casos apresentados e discutidos nas reuniões da Rede de Soli-
dariedade da Leopoldina.

5 O Cepel é uma organização não governamental, entidade sem fins lucrativos, fundada em 1988
com o objetivo de fornecer subsídios para a população da região da Leopoldina, e, em particu-
lar, para os movimentos organizados desta mesma região que procuram melhorar suas condi-
ções de vida.

6 O subprojeto fez parte do projeto integrado de pesquisa “Gestão do Conhecimento e da
Informação na intervenção social – as redes de movimentos sociais no campo da educação
popular e saúde”, sob coordenação da professora doutora Regina Marteleto.

7 A página ficou ativa até 2005.
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A experiência durou um ano e meio. Dificuldades de concertar uma
ação comum e o desgaste daí decorrente levaram à dissolução da rede no
segundo semestre de 2002. Algumas parcerias construídas neste período se
mantiveram posteriormente, como foi o caso do apoio para a assistência a
um grupo de mulheres originalmente demandado pela organização local
das Irmãs Cabrini, apresentada no capítulo 9 deste livro.

Durante o primeiro semestre de 2003 novas parcerias foram construídas
no âmbito da ação local. A participação nas reuniões da Rede Maré Jovem
e as atividades da formação de agentes comunitárias de saúde da Unidade
Básica de Saúde da Vila do João propiciaram à equipe do Elos a possibili-
dade de elaboração do projeto “Redes sociais e construção do conhecimen-
to em saúde no nível local” que pretendia dar um passo adiante em relação
ao projeto anterior, ao adotar a perspectiva de que, com os grupos de
jovens e as agentes comunitárias de saúde fosse possível a geração de um
terceiro conhecimento capaz de manifestar a convergência de questões per-
tinentes a todos. Este projeto também foi desenvolvido em parceria com
Regina Marteleto.8 Tal perspectiva foi assumida na transformação do siste-
ma ‘Observatório de Saúde’ que agora passamos a apresentar e analisar.

O Observatório de Saúde

O ‘Observatório de Saúde’ era uma página web hospedada no servidor
do projeto Educação a Distância (EAD) da Ensp. Propôs-se a ser uma base
de dados estruturada por fluxos de informação entre diferentes atores e
redes no âmbito local com vistas a desenvolver uma metodologia de vigilân-
cia de saúde, avaliar as condições de saúde da população e subsidiar políti-
cas de promoção da saúde.

O acesso ao ‘Observatório’ dava-se por meio da página
<www.ead.fiocruz.br/elos> que se apresentava como:

uma janela aberta, um canal de comunicação entre a sociedade civil e
o Estado orientado pelo ponto de vista das pessoas, ativistas, lideran-

8 O subprojeto fez parte do projeto integrado de pesquisa “Espaço, tempo, discurso e narrativa:
produção do conhecimento e representação informacional nas práticas e movimentos sociais no
campo da saúde”, sob coordenação dos professores doutores Regina Maria Marteleto, da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Eduardo Navarro Stotz, da Ensp/Fiocruz (Marteleto,
2007).
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ças, técnicos e educadores que têm experiência das condições nas
quais vive a maioria da população. (Elos, 2002)

Estava estruturado em subpáginas, a saber:

• Entrada de informações: aberta ao público, mas liberada para divulga-
ção apenas pela equipe do Elos; a equipe também inseria informações,
principalmente oriundas da imprensa, procurando apresentar diferen-
tes versões para os fatos e de modo interrogativo;

• Consulta;

• Boletim: editado a partir da sistematização das informações oriundas
do Observatório e de outras captadas diretamente junto aos parceiros
e outras fontes;

• Documentos: acesso contendo textos sobre as práticas de educação e
saúde.

Por ser um núcleo vinculado a órgão da administração pública, não
poderíamos adotar um sistema de informação completamente aberto. Ape-
sar de não se exigir um cadastramento prévio (solicitava-se apenas a identifi-
cação do usuário, convidando-o a se cadastrar) para admitir a entrada de
informações, a publicação na internet era decisão da equipe. Nossa preocu-
pação era, obviamente, com invasões, mas igualmente com informações
que pudessem acarretar pânico ou causar insegurança, a exemplo de notíci-
as não confirmadas sobre epidemias.9

No começo de 2003, o sistema dispunha de um cadastro de 70 pesso-
as e contava com uma mala direta com aproximadamente 300 endereços de
ONGs, sindicatos, instituições acadêmicas e públicas das áreas da saúde,
educação, política, meio ambiente e movimentos sociais.

A elaboração da página e a sua manutenção foram viabilizadas pelos
recursos obtidos com a aprovação do projeto “Redes sociais e vigilância
civil da saúde no nível local”, por meio do Programa de Apoio à Pesquisa
Estratégica em Saúde (Papes) da Fiocruz. O funcionamento do sistema con-
tou com apoio de bolsas de iniciação científica adquiridas no âmbito do
projeto integrado “Gestão do Conhecimento e da Informação na Interven-
ção Social – as redes de movimentos sociais no campo da educação popular
e saúde” e de estágio profissional na Ensp.

9 Nunca foram registradas informações dessa natureza.
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O ‘Observatório de Saúde’ pretendia viabilizar um sistema de informa-
ção capaz de possibilitar a expressão dos grupos com representação social
na área geográfica em que a equipe atuava – região da Leopoldina – e ser,
sobretudo, gerido por eles.

No decorrer da pesquisa, o Elos acompanhou, em parceria com o Cepel,
as atividades da Rede de Solidariedade da Leopoldina, formada10 pela união
de diversos movimentos e entidades da região voltados para a questão da
saúde. A composição da rede era bastante diversificada,11 com interesses e
formas de atuação bem distintas: movimentos ambientalistas que lutam
pela preservação e reflorestamento da Serra da Misericórdia, ONGs volta-
das para a prevenção de problemas de saúde, pastorais sociais, saúde da
mulher, saúde alternativa, estudo e pesquisa sobre a região, preparação para
o vestibular, igrejas, centros espíritas etc.

Apesar dos participantes da Rede de Solidariedade da Leopoldina12

não serem freqüentes usuários do sistema ‘Observatório’, o registro siste-
mático das reuniões e das intervenções mediante gravação e transcrição das
atas, enviadas para leitura e apreciação dos participantes, permitiu a inser-
ção de várias informações no sistema, processo que, por ser precedido de
uma avaliação e posterior edição pela equipe do Elos, também colaborou
para a edição de três números do boletim eletrônico.

Os materiais publicados, acessíveis na ‘Consulta’, referiam-se ao traba-
lho desenvolvido pelos participantes da Rede e constituíam-se de temas
específicos como ‘Cheque cidadão’, ‘Vale gás’, ‘Pobreza’ e outros.

Em 2002, a equipe do Elos propôs ao Cepel o encaminhamento de
uma atividade conjunta da Rede, com vistas a uma futura ação comum
das suas organizações. As atividades propostas foram a organização e a
realização de um seminário aprovado em reunião, sobre o tema da ‘renda
mínima’ como uma possível alternativa de política pública para enfrentar

10 A Rede foi uma iniciativa do pesquisador Victor Vincent Valla, presidente do Cepel, ao constatar
a agudização da pobreza nas favelas da região da Leopoldina. Tal fato foi detectado pela equipe
do jornal Se Liga no Sinal junto às pessoas das organizações que compunham a sua rede de
distribuição. A Rede tomou a forma de reuniões mensais de avaliação da situação da população.

11 Dentre os integrantes dessa Rede, estavam: o Grupo das Irmãs do Missionário Coração de
Jesus (Irmãs Cabrini), o Grupo Sementinha, Bicuda Ecológica, Verdejar, Centro de Referên-
cia para a Saúde Mulher (Cresam), Grupo Espírita Assistencial Lar Madalena (Gealm), Pasto-
ral do Menor, Igreja Presbiteriana da Vila Proletária da Penha e Pastoral da Juventude da
Igreja Bom Jesus da Penha.

12 Doravante denominada apenas Rede.
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a situação de pobreza absoluta na região da Leopoldina. Diversas reuniões
foram dedicadas à essa discussão, e o resultado foi a realização, em 27 de
julho de 2002, de um seminário com o título: “Qual a renda necessária
para se viver com dignidade na Cidade do Rio de Janeiro?”. O objetivo era
o de discutir amplamente a pobreza e as formas com que os grupos da
sociedade civil e o Estado lidam com suas causas e conseqüências.

O evento, contudo, não mobilizou a maioria da Rede. Pouco depois, com
o espaçamento dos encontros, o grupo remanescente achou por bem dissolvê-
la. Apesar disso, algumas parcerias foram mantidas com o Elos. É o caso das
Irmãs Cabrini, por exemplo, que demandaram apoio para assistência a um
grupo de mulheres – processo que resultou na prática de um grupo de conví-
vio. Foi vinculado ao sistema um texto produzido coletivamente por essas
mulheres e também matérias que abordavam suas dificuldades cotidianas.

Além dos materiais oriundos dos debates da Rede, também eram
disponibilizadas no sistema informações vindas da imprensa, publicadas
sobre a região da Leopoldina.

Eis algumas matérias sobre movimentos sociais (Elos, 2002):

• “Sangue novo nos morros”: notícia de jornal sobre a Central Única de
Favelas (Cufa), presente nos principais centros urbanos do país.

• “Projeto da infância cabriniana”: informação sobre projeto desenvolvi-
do por um grupo de freiras (Irmãs Cabrini) junto a crianças da Vila
Pinheiro, na Maré.

• “Alfabetização de adultos na Maré”: informação sobre turmas de alfa-
betização mantidas pelas Irmãs Cabrini na Maré.

• “Infância missionária”: informações sobre a criação, pelas Irmãs Cabrini,
de um grupo de crianças com a missão de evangelizar outras crianças.

• “Projeto Pastoral do Menor na Maré”: projeto com o objetivo de incen-
tivar a consciência da importância da participação ativa na sociedade.

• “Pré-vestibular comunitário – raízes em movimento”: solicitação de
professores para o pré-vestibular comunitário.

• “Moradores vão à justiça”: notícia de jornal sobre ação movida por
moradores da maré contra a construção de um batalhão da polícia
militar no lugar que estava destinado à ampliação da vila olímpica.

Durante alguns meses foram acompanhadas as matérias publicadas so-
bre a Maré na chamada grande imprensa (jornais O Dia, O Globo e Jornal do
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Brasil). A partir da análise desse material, foi possível perceber que o imagi-
nário sobre essa região é construído em torno da violência associada ao
tráfico de drogas. As notícias estavam sempre marcadas por um sensaciona-
lismo que acabou por estigmatizar a Maré como área dominada pelas clas-
ses perigosas. Como contraponto, foram também acompanhadas as notíci-
as do jornal O Cidadão, publicação do Centro de Estudos e Ações Solidári-
as da Maré (Ceasm). Este jornal de bairro privilegiava matérias com temas
sobre inclusão social, as características culturais e os movimentos sociais da
região. Esta análise evidencia que a imprensa, ao compor a construção da
realidade social por meio da notícia, também ajuda a construir, no imaginá-
rio popular, uma representação distorcida ou parcial de uma localidade.

A busca de uma maior permeabilidade do sistema ‘Observatório’ le-
vou a equipe a criar novos acessos nas subpáginas, como “Crônicas e outros
escritos populares”, voltadas para a coleta e a divulgação de narrativas das
experiências que fazem parte de um conhecimento popular construído ao
longo das vidas.

Do Observatório à Interface em Saúde

A concepção adotada pelo ‘Observatório’ pretendia ser a de uma vigilância
da saúde cujos problemas deveriam ser delimitados por atores sociais organiza-
dos, diferenciando-se, portanto, do princípio panóptico (Foucault, 1986), uti-
lizado pela vigilância epidemiológica, pela própria saúde pública e por diversas
instituições governamentais e não governamentais. A prática institucional e as
representações sobre esta concepção constituídas pelos atores sociais, particu-
larmente aqueles participantes da Rede, expressas de modo pontual nas deman-
das por parcerias bilaterais nas quais avultava o ‘peso’ da Fiocruz, foram aos
poucos colocando em questão a própria idéia de vigilância.

Vítimas de nossa própria ilusão de vivermos uma relação de igualdade,
pesquisadores científicos e participantes de organizações populares da Rede,
não percebemos a assimetria de posições e a desigualdade objetivamente
estabelecidas. Comprometidos com a idéia da democratização do Estado,
acabamos por desconhecer nosso lugar de servidores públicos de uma insti-
tuição estatal que não tinha uma tradição de relacionamento democrático
com a sociedade civil de caráter popular.
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O questionamento dessa ilusão veio de uma pessoa de uma organiza-
ção não governamental mais próxima da equipe do Elos. Ao criticar a ten-
dência da equipe de assumir posições em favor de um dos ‘lados’ em confli-
tos de opinião, a exemplo das divergências surgidas em reuniões da Rede
sobre as formas de lidar com a violência associada ao tráfico de drogas na
região, ela propôs uma atitude de escuta para tornar possível, então, o apoio,
considerado indispensável, do Elos como ‘instituição’, isto é, da Fiocruz,
às organizações populares.

Pudemos então recuperar contribuições de outros pesquisadores (Câ-
mara, 1998) que atuavam em campos próximos. Adotamos a perspectiva
de que, como equipe do Elos, éramos parte do Estado a ser democratizado
em favor das organizações populares da sociedade civil e, para tanto, preci-
sávamos exercitar um comportamento de neutralidade ativa – escuta e
favorecimento da expressão dos conflitos de idéias e posições no interior
da sociedade civil, oferecendo o apoio para legitimar este fórum de debate.
Com o que assumimos a proposta do “engajamento distanciado” (Ion apud
Câmara, 1998: 137), no sentido emprestado a Bourdieu, de participar da
construção de uma esfera pública, engajando-se nesse processo com as qua-
lidades de pesquisador acadêmico (Bourdieu, 2001), o que significa desen-
volver a habilidade de um posicionamento semelhante ao descrito pelo
sociólogo alemão Norbert Elias, com base no conto “Maelström”, de Edgard
Allan Poe, quer dizer, de distanciar-se em uma situação de envolvimento
(Elias, 1998).

Foi no desenvolvimento desta reflexão que repensamos o próprio
termo ‘observatório’. Constatamos que o conceito transmitia a idéia de
um observador invisível e um observado visível e, portanto, evidenciava
uma relação de hierarquia entre os saberes; verificamos também a diversi-
dade dos ‘observatórios’ que surgiam com uma idéia em nada convergen-
te com a nossa proposta. Abandonamos então o termo, substituindo-o
pelo de ‘Interface social em saúde’. Renunciamos, assim, a idéia original
de uma janela comunicacional em favor de uma interface entre atores
sociais e pesquisadores na qual assumíamos explicitamente uma postura
de escuta ativa ou de ‘engajamento distanciado’. Uma pesquisadora que
desenvolveu projeto de pós-doutoramento com Victor Valla e trabalhou
conosco no Elos cunhou a expressão “convívio metodológico” (Oliveira
& Stotz, 2004).
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Interface Social em Saúde

A problematização dos dados e das informações e a necessidade de
adequar o principal instrumento de interação entre os pesquisadores e as
redes sociais obrigaram a equipe a repensar o próprio projeto de pesquisa.

O novo projeto “Redes sociais e construção compartilhada do conhe-
cimento em saúde no nível local” foi elaborado em um contexto onde a
dissolução da Rede de Solidariedade da Leopoldina correspondeu à aproxi-
mação entre a equipe do Elos e a comunidade da Maré, à integração maior
com o Ceasm, o Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva (Nesc) da UFRJ e a
recém-criada Rede Maré Jovem,13 com a abertura de novas perspectivas e
orientação de trabalho a partir do segundo semestre de 2003.

O desenho do sistema Interface incluiu os avanços registrados na
implementação do ‘Observatório’ – ‘Consulta’, ‘Entrada de informações’,
‘Boletim’, ‘Obra aberta’ – e, ao mesmo tempo, procurou dar conta de
algumas limitações do ponto de vista da acessibilidade e comunicabilidade.

Por ser uma ferramenta virtual, a abrangência e a qualidade do acesso
do sistema informacional são limitadas. O contato da população com com-
putadores no Brasil ainda é bastante restrito. Embora existam muitos pon-
tos espalhados pela cidade onde se pode fazer uso de um computador e da
internet, ainda não é generalizado seu uso, tanto por conta da baixa renda
da maioria da população para adquirir um computador e poder pagar pelo
acesso à Internet como também pela dificuldade de interação dado o gran-
de número dos chamados ‘analfabetos virtuais’, que ainda não ingressaram
na forma de comunicação virtual. A fim de tentar diminuir este problema,
foi proposta a criação de uma agenda de uso dos computadores do próprio
Elos para que as pessoas que compunham as redes ligadas ao núcleo pudes-
sem ter o acesso facilitado.

A utilização da linguagem escrita em um recurso como a internet – onde
o tempo é cada dia mais veloz – é outro fator que pode ser apontado como
uma dificuldade. Atrair o ‘navegador’ com conhecimento para participar sob
a forma textual requer tempo para ler, pensar, problematizar. Na verdade, este
foi um dos maiores desafios para os propósitos e a dinâmica da Interface.

13 Movimento de jovens da Maré, organizado em junho de 2003, com o objetivo de articular as
instituições que trabalham com e para a juventude mareense em torno da discussão de questões
do cotidiano dessa parcela da população.

cap7b.pmd 21/5/2009, 11:58149



150

Informação, Saúde e Redes Sociais

Além disso, enquanto uma parte dos usuários não tinha habilidades
básicas para uso de computadores, como o domínio da escrita, outra estava
tomada pelo ‘ativismo’ resultante das demandas sociais cotidianas. A dis-
ponibilidade de computadores do Elos ou de seu uso deixou patente que a
‘democratização da informática’ vai além do acesso aos equipamentos e da
capacitação para seu uso pelos usuários.

No intuito de diminuir estes problemas, algumas soluções foram pensa-
das e encaminhadas. O sistema conservou nos seus acessos o espaço ‘Obra
aberta’, ampliando as diferentes linguagens do conhecimento (fotografia, de-
senho, grafite, música e poesia). Estas linguagens têm em si um atrativo
facilitador do desenvolvimento cognitivo da pessoa, e, por sua vez,
potencializavam a dinâmica e a interatividade desejada. Por meio do ‘Obra
aberta’, pretendia-se resgatar o sentido social da produção do conhecimento,
criando um espaço onde os elos desse processo coletivo pudessem ser estabe-
lecidos. Os grafites “Arte contra a violência”, pintados nos muros do gigantes-
co depósito de contairners que oculta a Vila do João dos transeuntes que
passam velozmente na Avenida Brasil, propiciaram a oportunidade do diálo-
go com uma das artistas e a difusão de seu ponto de vista no sistema Interface.

Para dar visibilidade ao ponto de vista das pessoas, ativistas, lideranças,
técnicos e educadores que tinham experiência das condições nas quais vive
a maioria da população e, nesse sentido, contribuir para a luta contra o
desperdício dessas experiências, foi aberto mais um acesso no sistema Interface
– ‘Crônicas populares’ –, pensado sob a forma de narrativas das experiênci-
as, gravadas e transcritas, de lidar com saúde. A primeira dessas crônicas,
intitulada “Quem tem saúde é rico”, é um depoimento de Creuza da Costa
Veríssimo, agente comunitária de saúde da organização não governamental
Sementinha, grupo popular que trabalha pela saúde da população na re-
gião do Parque Proletário da Penha, desde 1985. Narrativa centrada no
entendimento de que a pior doença é a fome, tece considerações sobre a
sociedade numa espiral compreensiva das relações entre as circunstâncias de
oportunidades e as estruturas da determinação nas quais situa a sua própria
trajetória de vida.14

14 Narrativa gravada em 7 de novembro de 2002, transcrita e transformada em texto autorizado
pela autora, esteve disponível na página do Elos até 2005.
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Considerações Finais

Em 2005, o sistema Interface cessou de existir por conta da dissolução
do Elos, em virtude de problemas nos níveis da gestão (administrativos,
financeiros) que agudizaram a percepção da provisoriedade da própria exis-
tência de núcleos, a saber, como instrumentos flexíveis e de baixo custo
adequados para inovações institucionais.

A experiência de construção de sistemas de informação online como o
‘Observatório de Saúde’ e ‘Interface Social em Saúde’ que aconteceu du-
rante cinco anos deixou visíveis as possibilidades de democratização do
Estado pelo fortalecimento da sociedade civil de caráter popular apoiada
por sistemas de informação estruturados em redes. Dois aspectos devem ser
ressaltados nesse sentido: a indispensável relação direta com as organizações
populares no nível local, cultivada sob a forma de convívio metodológico,
e a tentativa de quebrar as assimetrias implícitas nesta relação mediante a
escuta ativa e o engajamento distanciado. Estes serão possivelmente alguns
dos elementos fundamentais para a futura construção da esfera pública de-
mocrática em nosso país em um cenário de participação popular e de de-
mocratização do acesso e uso da informática.
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