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Não é possível conhecer o real sem interferir nele, sem o alterar; e o próprio 

objeto do conhecimento se faz de acordo com o processo de conhecimento. 

Eles não são neutros, nem o objeto, nem o processo muito menos o sujeito. 

Ferreira, 2011, p.106 
 

 

RESUMO 



 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do avanço da ciência, as potencialidades do uso da Internet para viabilizar sistemas 

interativos e complexos ainda não são plenamente exploradas. Bahlis dos Santos diz que a 

comunicação estabelecida através de sistemas simples ou fechados possui como característica 

mais marcante a centralização da produção e o processamento de informações, com a 

manutenção do controle nas mãos do autor. Este pensamento não dá conta dos processos 

sociais que vivenciamos. Os avanços vividos pela sociedade atual, como a intensa atividade 

do uso da Internet e a crescente expansão das redes de relacionamentos virtuais, as Redes 

Sociais, demandam outras lógicas de comunicação que quebram a linearidade dos processos 

comunicacionais. Assim, para trabalhar recursos para o Ensino à Distância em educação não 

formal e estudar a utilização de Redes Sociais, comunidades virtuais e tecnologias Web 2.0 

em Políticas para o SUS e para a Saúde, o objetivo deste trabalho é descrever a construção 

do Grupo Pré-pós-graduação dentro da Rede Internet Saúde; um dos projetos de Pesquisa em 

andamento do Grupo de Pesquisa: Tecnologias, Culturas, Práticas Interativas e Inovação em 

Saúde, a qual diz respeito à Linha de Pesquisa: Comunidades Virtuais, Redes Sociais e 

Práticas Interativas na Saúde. A Metodologia desta pesquisa, segundo o objetivo a que se 

propõe, é uma pesquisa-ação, pois é aquela onde o pesquisador planeja, implementa, 

descreve e avalia a possibilidade de mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, 

no correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da investigação em si. O Grupo que 

estudamos, então, pretende ser um instrumento para organizar as atividades acadêmicas dos 

estudantes: um espaço dedicado ao estudo, formação e desenvolvimento na área acadêmica, 

em particular daqueles que se aproximaram do NEXT com interesse de ingressar e serem 

orientados em suas atividades de iniciação científica, cursos de especialização, mestrado e 

doutorado. Por isso é chamado de Pré-pós-Graduação, porque lembrará as atividades de um 

Pré-Vestibular. 

  

Palavras-chave: Redes sociais, Pré-pós-Graduação, Inovação em saúde, práticas interativas 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Meu primeiro contato com o Núcleo de Experimentação de Tecnologias Interativas -  

NEXT - se deu em Março de 2010, numa aula sobre tecnologias Web 2.0, ou Google Wave, 

ministrada pelo Prof. Dr. Nilton Bahlis dos Santos, para a turma do curso da Especialização 

em Ciência, Arte e Cultura na Saúde (CACS) do Instituo Oswaldo Cruz (IOC) pela Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

 Na exposição dos recursos da Web 2,0, em especial o Wiki, entendi ser esta a 

tecnologia que melhor traduzia a interatividade tão idealizada por muitos profissionais de área 

da saúde; um caminho para a prática da assistência no SUS, ou seja, a possibilidade de 

compartilhar informações, construir conhecimento, buscar soluções práticas em conjunto. Na 

verdade eu percebia ali, a abertura de um caminho para a efetiva participação social e uma 

maior aproximação dos trabalhadores com suas próprias ideias, e ainda uma real co-

responsabilidade de gestão dos processos do trabalho em equipe.  

O interesse em conhecer mais sobre o compartilhamento de informações me levou a 

participar como colaboradora no grupo de pesquisa: Tecnologias, Culturas, Práticas 

Interativas e Inovação em Saúde, a qual diz respeito à Linha de Pesquisa: Comunidades 

Virtuais, Redes Sociais e Práticas Interativas na Saúde, sob o link:  

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalheest.jsp?est=7863375908458612 

Desde minha inserção no grupo de pesquisa, tive a oportunidade de participar nas 

atividades do NEXT e da récen-criada Rede Internet Saúde, abrindo um perfil público em – 

Outubro de 2010. A partir daí, dei início a abertura de grupos de estudos dentro da Rede, os 

quais intencionavam experimentar as ferramentas da Web 2.0, confeccionando artigos 

colaborativos sobre o estudo das Redes Sociais e sua relação com o SUS e abrindo à  

participação em workshops sobre navegação em Nuvem – Google Wave. 

Com os artigos elaborados, foi possível participar de congressos na área da  

Comunicação, Informação e Tecnologia e  de Ciências Sociais, além de possibilitar a difusão 

e realização do curso de atualização: “Andando nas nuvens: Noções de computação em 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalheest.jsp?est=7863375908458612


 

 

 

 

 

 

 

nuvem e introdução ao uso das tecnologias interativas na educação, pesquisa, gestão e saúde" 

- Ensino à Distância (EAD), gratuito, com carga horária de 76 horas 
1 
e ainda, me possibilitou 

contribuir com a dinâmica de trabalhos do NEXT.  

 

1.2 O NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS INTERATIVAS – NEXT: 

HISTÓRICO 

 

O NEXT nasceu do desdobramento de uma pesquisa desenvolvida entre 2006 e 2008 

chamada: "Comunidades Virtuais e Interação na Base do SUS", coordenada pelo Professor 

Dr. Nilton Bahlis dos Santos do Núcleo de Inovação e Tecnologia (NIT) do Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em saúde (ICICT) da Fiocruz – Rio de 

Janeiro.  

Esta pesquisa, tinha como objetivo contribuir para a construção de uma metodologia 

que utilizasse novas tecnologias de informação e comunicação, buscando a participação e 

interação dos usuários na área de saúde. 

Hoje, o NEXT, além de ser um dos projetos que visam implementar novas tecnologias 

de informação na Fiocruz e na área da saúde, objetiva ser um laboratório de aprendizagem, 

experimentação e difusão das novas ferramentas de comunicação, capaz de congregar 

pesquisadores, tecnólogos e usuários do sistema de saúde comprometidos com o processo de 

descentralização, interação e democratização do SUS. 

Propõe-se também, a promover um processo de comunicação descentralizada que 

possibilite trocas de experiências entre diferentes agentes, ampliando a participação de todos a 

partir do uso da Internet e da incorporação de novas tecnologias de comunicação no campo da 

saúde, viabilizando, assim, a construção de práticas colaborativas e a criação de mecanismos 

de produção de inteligência coletiva. 

 A intenção que originou suas pesquisas, foi estudar as características, lógicas e 

práticas culturais que se formam em sistemas complexos de informação e comunicação, 

impulsionadas pela Internet, (atualmente em especial pelas redes sociais), pontuando sua 

                                                             
1
Curso de Atualização Andando nas Nuvens 

http://www.next.icict.fiocruz.br/wiki/index.php/Curso_Andando_nas_Nuvens_-_EAD 

http://www.next.icict.fiocruz.br/wiki/index.php/Curso_Andando_nas_Nuvens_-_EAD


 

 

 

 

 

 

 

diferença em relação aos sistemas de comunicação e informação conhecidos. O resultado 

desse trabalho evidenciou a necessidade de abrir um espaço para refletir sobre esses 

problemas e para ampliar a utilização de comunidades virtuais e de práticas interativas na área 

de saúde. 

 As políticas das pesquisas realizadas pelo NEXT
2
 buscam novos rumos na educação e 

na formação profissional a partir da criação de instrumentos teóricos e métodos ou estratégias 

pedagógicas, que potencializem não só o aprendizado, como também a descoberta e a busca 

de alternativas de produção de conhecimento e novas possibilidades de percepção.  

 Em vista disso, participar nos projetos de pesquisa do NEXT me fizeram refletir sobre 

o real valor da acumulação do conhecimento científico e da sua contribuição para a vida 

prática.  

Fazendo minhas as palavras de Boaventura Santos: “(...) temos finalmente de 

perguntar pelo papel de todo o conhecimento científico acumulado no enriquecimento ou no 

empobrecimento prático das nossas vidas, ou seja, pelo contributo positivo ou negativo da 

ciência para a nossa felicidade.” (2004, p.18).  

 Este trabalho diz respeito, portanto à experimentação das práticas colaborativas 

defendidas pelo NEXT e pretende apresentar o processo de construção de uma Rede Social de 

pesquisadores, colaboradores de pesquisa e estudantes da pós-graduação, demonstrando sua 

trajetória, seus percalços e os resultados alcançados até o momento. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 Desta forma, para trabalhar recursos para o Ensino A Distância em educação não 

formal e estudar a utilização de redes sociais, comunidades virtuais e tecnologias Web 2.0 em 

Políticas para o SUS e para a Saúde, o objetivo deste trabalho é descrever a construção do 

Grupo Pré-pós-graduação dentro da Rede Internet Saúde; um dos projetos de pesquisa em 

andamento do Grupo de Pesquisa: Tecnologias, Culturas, Práticas Interativas e Inovação em 

                                                             
2
 Para saber mais sobre as linhas de pesquisa do NEXT acesse: 

http://www.next.icict.fiocruz.br/wiki/index.php/Wiki_do_Next 

http://www.next.icict.fiocruz.br/wiki/index.php/Wiki_do_Next


 

 

 

 

 

 

 

Saúde, a qual diz respeito à Linha de Pesquisa: Comunidades Virtuais, Redes Sociais e 

Práticas Interativas na Saúde. 

Espera-se, desta forma, expor a experiência da criação colaborativa a partir da abertura 

à participação de sujeitos interessados em expandir seus conhecimentos e suas relações, já que 

os objetos em si não significam ações se não estiverem linkados às relações humanas. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 A Internet proporcionou novas formas de validação de conhecimento e abriu caminhos 

para e existência de sistemas colaborativos em pesquisa e gestão, criando  a possibilidade de 

ampliação da participação dos usuários no sistema de saúde nas mais diversas áreas, níveis e 

aspectos.  

A ampla gama de questões que vem se colocando e as experiências desenvolvidas pelo 

NEXT levaram a dois movimentos: em primeiro momento, buscou-se aproveitar as primeiras 

atividades do grupo de pesquisa, para fundar uma Linha de Pesquisa que correspondesse a 

esses temas e, em seguida, ao constatar o surgimento de novas ferramentas, tecnologias e 

práticas que apresentavam diversas possibilidades para o trabalho e permitiam a organização 

de uma pesquisa em rede, através da construção de um "Dispositivo de Interação Virtual" 

(DIV), começou-se a desenvolver a Rede Internet e Saúde com seus grupos de trabalho, tendo 

como base o Wiki, para as construções colaborativas.  

Mas e o que é um dispositivo? Para Deleuze (1990, p.155) é uma espécie de novelo ou 

meada. É um conjunto multilinear composto por linhas de natureza diversa, cujas linhas  não 

abrangem nem restringem sistemas homogêneos por sua própria conta (o objeto, o sujeito, a 

linguagem), porém, seguem direções diferentes, formam processos sempre em desequilíbrio, e 

essas linhas tanto se aproximam como se afastam uma das outras.  

E como um sistema de diferentes linhas pode funcionar? Por conta da Interatividade, 

ou seja, é este o dispositivo de comunicação que  determina que não há apenas um emissor 

para vários receptores, muito menos um único emissor para outro único receptor, mas sim, 

segundo Pierre Lèvy (In PELLENDA E PELLANDA, 2000, p.13 e 14 grifo do autor) “(...) o 

espaço cibernético introduz um novo tipo de interação que poderíamos chamar de Todos e 



 

 

 

 

 

 

 

Todos, que é a emergência de uma inteligência coletiva.” Em outras palavras, diferentes 

linhas de pensamento traçadas em diferentes direções, abrindo à apreciação de diferentes 

sentidos e conclusões, ampliando a dimensão da comunicação e da informação. 

 Segundo Palácios (1998 apud RECUERO, 2003, p.8) a massividade assim como a 

interatividade são características da Internet, porém, a interação só pode ocorrer de forma 

recíproca, quando o meio oferece ferramentas necessárias e se apresentar "como via de duas 

mãos, para trocas comunicativas”. 

Esta é a característica de um sistema aberto, ou seja, um sistema onde o saber não é 

um produto previamente constituído nem adequado pela mídia para ser divulgado. É um 

sistema que, segundo Alava, é “(…) o resultado de um trabalho de construção individual ou 

coletivo a partir de informações ou de situações midiaticamente concebidas para oferecer ao 

aluno ou ao estudante oportunidades de mediação.” (2002, p.14 grifo nosso). Neste sistema, a 

comunicação e as relações entre diferentes agentes, são múltiplas e de natureza diversa, 

ocorrendo simultaneamente em variadas direções e produzindo os mais diferentes tipos de 

sentido e informação ao mesmo tempo.  

A comunicação, neste caso, não pode ser reduzida a relações intersubjetivas – como 

no caso do envio de mensagens. Na verdade o discurso é apenas um de seus elementos o que 

nem sempre, segundo Bahlis dos Santos,  é o feito mais importante. (2009, p.6) 

 

1.4.1 O que é uma Rede Social Virtual? 

 

O conceito de comunidade vem se adequando à realidade das Redes Sociais. Outrora, 

sua ideia estava baseada no resultado de ligações emocionais e tradicionalmente vivenciadas.  

Weber (apud RECUERO 2003, p.3) afirma que a comunidade é uma relação social 

baseada no sentido de solidariedade.  

Para Durkheim (apud SILVA, 1992), “(...) a vida coletiva é integrada pelos fatos 

sociais e a consciência coletiva de que esta dotada é, por sua vez, integrada por representações 

coletivas: efeitos que se sobrepõem aos indivíduos que compõem a coletividade e que 

refletem a própria coletividade.” 



 

 

 

 

 

 

 

Já para Pierre Lévy, não há vínculo entre os indivíduos e a sociedade. O que existe é 

um conjunto de laços simbólicos entre indivíduos que compartilham uma mesma linguagem 

ou, como ele mesmo diz, “uma rede semântica semelhante”. (In PELLANDA & 

PELLANDA, 2000, p.23) 

Palacios, por sua vez, define elementos que caracterizam a comunidade, dentre elas, o 

sentimento de pertencimento, a territorialidade o caráter corporativo, a permanência e a 

emergência de um projeto comum.  

Para Raquel Recuero, O sentimento de pertencimento, ou “pertença”, parte da noção 

de que o indivíduo é parte do todo e assim, coopera para uma finalidade comum com os 

demais membros (carater corporativo, sentimento de comunidade e projeto comum). Segundo 

a autora, a territorialidade é o locus da comunidade e a permanência, a condição essencial 

para o estabelecimento das relações sociais. (2003, p.9) 

 O sentimento de pertencimento, portanto, está associado a ter algo em comum e não 

se limita à condição de território geográfico. Ao contrário, o pertencimento corresponde à 

comunidade em si e não à representação de lugar. Esta característica reforça a permanência do 

sujeito na comunidade que mais lhe interessa, tornando-o responsável pela manutenção dos 

laços aos quais ele se permitiu pertencer. "(...) o indivíduo só pertence se, quando e por 

quanto tempo estiver, efetivamente, interessado em fazê-lo”.(PALACIOS, 1998 apud 

RECUERO, 2003, p.9)  

O ciberespaço tornou-se "o lugar" para que as relações aconteçam. Para Pierre Lèvy, o 

espaço cibernético é entendido como o espaço virtual onde a comunidade se conhece e toma 

conhecimento do próprio mundo. É o terreno onde a humanidade se encontra hoje e é onde 

acontecem as interações humanas; um importante desdobramento do plano científico e 

econômico, além de viabilizar as expressões artísticas, estéticas e políticas. (In PELLANDA 

& PELLANDA, 2000, p.13 e 18).  

 Para Alava (2002, p.13), porém, o ciberespaço traz o peso do discurso da 

“autoformação” às práticas educativas, baseado na quase imposição de utilização deste 

ambiente como um mero espaço de difusão de saberes. Para o autor, esta é uma forma 

simplista de utilizar uma  Inovação, paradoxalmente à manutenção do professor como aquele 

que “carregar tudo nas costas”, ou como ele mesmo afirma,“(…) ainda é muito comum e 



 

 

 

 

 

 

 

frequente, fazer o velho com o novo.” ( JACQUINOT,G. 1996, apud ALAVA, 2002, p.13 

grifo do autor). 

Se a aprendizagem for considerada como uma atividade solitária, o espaço cibernético, 

ou ciberespaço,  pode muito bem servir ao propósito do autodidatismo pois, proporciona uma 

ampla gama de infomações nunca antes vista, nem reunida. Mas, não se pode negar que o 

aprender vem do experimentar; vem do conhecer.  E o conhecer também é interferir no 

próprio processo do conhecimento. Em outras palavras, o conhecimento adquirido e 

armazenado só é relevante após a intervenção do próprio pensamento e da divulgação dos 

seus efeitos, causando outras intervenções e produções de sentido; o que pode ser 

potencializado pela ação de outros olhares e talvez comprometido num projeto solo. 

O ciberespaço, portanto se dispõe como um local apropriado à intervenção das 

diversas formas de pensamento e consequente produção de conhecimento. 

Mas ainda é pertinente perguntar: Conhecer é resultado do se informar? Se não é, 

então qual é o papel da Comunicação e da Informação?  

Segundo o dicionário da língua portuguesa (FERREIRA, 2000, p.388), informar é 

comunicar; dar notícia sobre. Informação, por sua vez, é o ato ou efeito de informar(se). 

Também é instrução; direção; conhecimento extraído dos dados. Mas, basta uma conversa 

informal para perceber que nem tudo que é informado ou comunicado produz, de fato, 

conhecimento.  

Para Nize Pellanda, a diferença entre Informação e conhecimento está no fato que 

“(…) a Informação está relacionada com a marca significante” enquanto  que o conhecimento 

organiza, operando sobre as informações. Ou seja, o conhecimento é capacidade de integrar e 

combinar as informações. (2000, p.111) 

Morin (apud PELLANDA& PELLANDA, 2000, p.111) diz que: “(...) o pensamento 

mutilante, o pensamento que se engana, ocorre não porque não tem informação suficiente, 

mas porque não é capaz de ordenar as informações e os saberes.” 

Ao transmitir uma mensagem, pressupunha-se uma linha imaginária de recepção e 

assimilação da informação, mas como tudo que é transmitido é reconstruído, as mensagens 

são decodificadas a partir da experiência de cada indivíduo e de novo são submetidas à nova 

avaliação, decodificação e exposição. Ou seja, comunicar não pressupõe de fato o conhecer, 



 

 

 

 

 

 

 

muito menos o informar. Nas palavras de Parente (1999, p.105) “(...) como conhecer sem 

levar em conta as redes de interconexões infinitesimais dos fenômenos?” 

Ainda segundo Parente, hoje a rede atravessa todos os campos do saber, seja como 

conceito específico, seja como paradigma e forma de ver o mundo ou como uma rede 

sociotécnica necessária a produção de conhecimento. (1999, p.103). 

As redes sociais mudaram a forma de conhecer, comunicar e de informar pois cada vez 

mais se produz em grupos. A originalidade da informação, anteriormente reclamada pelos 

estudiosos, deu lugar à velocidade de divulgação desta. Hoje importa muito mais o volume 

compartilhado da informação, o que segundo Parente “(…) é de  fato um dado irreversível. 

Ela (a informação) não é trocada, mas compartilhada. E ao ser compartilhada, se reproduz 

exponencialmente.” (1999, p.104)  

As redes sociais virtuais trazem várias possibilidades. Entre elas: 

 Favorecem a educação não-formal em saúde, que, ao contrário da educação formal 

cuja prática hegemônica é a "transmissão de conhecimentos", reconhece, em princípio, que 

ambos os pólos da atividade educativa são participes em um processo de sincronização de 

saberes e experiências. 

 As Redes permitem desenvolver uma participação dos “usuários” do sistema, na troca 

de informação e de experiências nos seus cuidados com a saúde, a partir de sua solidariedade. 

É fácil, hoje encontrar informações sobre doenças de difícil resolução e encontrar caminhos 

para seu tratamento, bem como trocar experiências entre os acometidos pelos mesmos 

distúrbios. Esta relação abre a possibilidade do usuário deixar de ser passivo no processo de 

seu tratamento, tornando a relação médico-paciente mais aberta ao diálogo. 

 Elas também oferecem uma plataforma para trabalhos e pesquisas coletivas, 

permitindo o compartilhamento de informação, banco de dados, a produção coletiva de 

conhecimentos e a elaboração conjunta de arquivos e documentos. Possibilita a comunicação 

por voz e imagens, chats ou mensagens; pode abrigar fóruns ou blogs, com suas dinâmicas 

próprias e estar conectada ao resto da web. 

 Podem contribuir para uma efetiva participação e interação social em atividades de 

gestão e planejamento, pois contribuem para a formulação, organização de atividades e 



 

 

 

 

 

 

 

acompanhamento dos encaminhamentos de maneira coletiva. O que se espera da política de 

gestão participativa no SUS. 

 Contribuem para a criação de um ambiente propício à Inovação, ao favorecer uma 

ampla circulação de informações e possibilidades de interações em todos os níveis e sentidos. 

As redes sociais virtuais, portanto, permitem trabalhar com ambientes heterogêneos 

onde a comunicação não se estabelece através de transmissão de mensagens, mas é o 

resultado de um ato de comunicação em um sentido mais amplo. Nos sistemas complexos, 

este ato não pode ser associado à transmissão de mensagens, mas sim a sincronização entre 

diferentes atores. Neles não cabe “comunicar” ou “divulgar”, pois o ato de comunicação não é 

posterior, mas faz parte da produção do conhecimento. 

 A relevância deste estudo, portanto, esta ligada ao fato de que apesar do uso da 

Internet e das novas tecnologias de informação e comunicação serem bastante utilizados pelas 

pessoas e em particular, pesquisadores, seu uso ainda está restrito ao e-mail, a navegação e 

atividades de busca além de se manter a ideia de transmissão de conhecimento como 

sinônimo de comunicação.  

As potencialidades do uso da Internet como: viabilizar sistemas interativos e 

complexos que, segundo Bahlis dos Santos (2009, p.6), são sistemas abertos que apresentam 

uma característica dinâmica e oferecem uma infinidade de possibilidades de interação, ainda 

não são exploradas na área de pesquisa, perdendo assim, a oportunidade de responder às 

necessidades de organizações com um certo grau de complexidade e dimensão, com práticas 

de caráter multidisciplinar e experiências diversificadas, causando a necessidade de expertise 

e conhecimentos diversos.  

Este tipo de pesquisa também deixa à mostra algumas limitações e espera-se que estas 

sirvam como base para novos estudos e interesses nesta área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Que palavras escolhemos? Aquelas que nos fazem ver o vínculo secreto entre o 

olhar e o conhecimento. (CHAUI, 1995 p.34) 
 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa, segundo o objetivo a que se propõe, é uma pesquisa-ação onde os 

membros do grupo Pré-pós-graduação e pesquisadores participantes da Rede Internet Saúde, 

estão envolvidos de modo cooperativo e participativo, intervindo de maneira efetiva em todos 

os processos de construção da Rede, tanto na observação dos processos, como na 

administração e adequação dos problemas encontrados. É uma pesquisa-ação, pois é aquela 

onde o pesquisador planeja, implementa, descreve e avalia a possibilidade de mudança para a 

melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática 

quanto da investigação em si. (TRIPP, 2005, p. 446).  

Este tipo de pesquisa, segundo Engel, surgiu da necessidade de cobrir uma lacuna 

existente entre a teoria e a prática tendo, como característica, a intervenção oportuna no 

decorrer do próprio processo de pesquisa. (2000, p.182) 

Para Brown & Dowling, (2001, p. 152 apud TRIPP, 2005, p.447).“pesquisa-ação é um 

termo que se aplica a projetos em que os práticos buscam efetuar transformações em suas 

próprias práticas (...)”.  

 Silva & Menezes consideram uma pesquisa-ação, quando ela é “concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo.” (2001, 

p.22) Para THIOLLENT, 1994 é um tipo de pesquisa social, com base empírica, que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo, e, na qual, os pesquisadores e os participantes representativos da situação 

ou do problema estão envolvidos, de modo cooperativo ou participativo . No nosso caso, essa 



 

 

 

 

 

 

 

metodologia guarda estreita consonância com os conceitos relacionados à própria utilização 

das ferramentas Web 2.0 pois sua característica é desenvolver aplicativos que aproveitem os 

recursos da rede para que assim se tornem melhores à medida que são utilizados pelas 

pessoas, valendo-se da inteligência coletiva. (COUTINHO & JÚNIOR, 2007, p.2) 

  Quanto aos procedimentos, eles dizem respeito à criação de um ambiente virtual 

através do uso das ferramentas Web 2.0 e da construção de uma Rede Social de pesquisadores 

a partir da elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E por todos os lados, há emaranhados que é preciso desmesclar: produções de 

subjetividade escapam dos poderes e dos saberes de um dispositivo para colocar-se 

sob os  poderes e os saberes de outro, em outras formas ainda por nascer. 

(DELEUZE, 1990 p.4) 
 
 

3 REDE SOCIAL: UM ESPAÇO PÚBLICO PARA INTERATIVIDADE  



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 A REDE INTERNET SAÚDE 

  

As Redes Sociais (por exemplo Orkut e Facebook) agregaram as chamadas 

ferramentas de interação e disponibilizaram, ao mesmo tempo, várias formas de interação e 

compartilhamento de informações e dados de maneira descentralizada. Além disso, segundo 

Coutinho & Júnior, (2007,p.2) “A Web 2.0 acaba com a dependência dos média físicos de 

armazenamento de dados, pois através das ferramentas disponibilizadas o utilizador pode 

manter tudo online, de forma pública ou privada (...)”. Isso aumenta sobremaneira a forma de 

sua divulgação  

Ainda em fase experimental, a Rede Internet Saúde
3 
criada em 25 de Agosto de 2010, 

está construída sob a plataforma Elgg, a qual agrega o complexo de ferramentas que 

possibilitam a criação de uma Rede Social, trazendo à tona que os conteúdos compartilhados 

seguem a dinâmica de um infinito número de interações, de maneira segura, já que o usuário 

pode escolher a quem e a quantos usuários vai filiar-se, assim como quais destes “amigos” 

terão acesso a seus documentos e dados disponibilizados na rede. 

As ferramentas da Web 2.0 apresentam interfaces ricas e fáceis de usar, seus sistemas 

são na maioria gratuítos e o sucesso da sua utilização depende do número de utilizadores, pois 

os mesmos podem ajudar a tornar o sistema melhor (então quanto mais pessoas a utilizam, 

mais desenvolvida se torna a ferramenta). 

Além disso, apresenta uma maior facilidade de armazenamento de dados e criação de 

páginas online. De uma maneira bastante simples, vários utilizadores podem acessar a mesma 

página e editar as informações, simultaneamente, fazendo com que as informações mudem 

quase que instantaneamente. 

 Ainda, segundo Coutinho & Júnior (2000, p.2), os sites/softwares estão associados a 

outros aplicativos tornando-os mais ricos e produtivos e trabalhando na forma de plataforma 

(união de vários aplicativos). 

 Os softwares funcionam basicamente online ou podem utilizar sistemas off-line com 

opção para exportar informações de forma rápida e fácil para a web. Os sistemas, que antes 

                                                             
3
 Sobre a Rede Internet Saúde  http://www.next.icict.fiocruz.br/social/pg/expages/read/About/ 

http://www.next.icict.fiocruz.br/social/pg/expages/read/About/


 

 

 

 

 

 

 

tinham versões, passam a ser atualizados e corrigidos a todo instante, trazendo grandes 

benefícios para os usuários e uma maior velocidade na divulgação/disponibilização de dados. 

 Os softwares da Web 2.0 geralmente facilitam a criação de comunidades de pessoas 

interessadas em um determinado assunto pois os usuários acabam se filiando e 

compartilhando dados com outros, através do sistema de indexação proporcionado pelas tags 

dos assuntos levantados. 

  A atualização da informação é feita colaborativamente e torna-se mais confiável com 

o número de pessoas que acessa e a atualiza; afinal, os próprios usuários tem interesse em 

manter a informação o mais fidedigna possível. 

 Com a utilização de tags em quase todos os aplicativos, favorece a indexação dos 

conteúdos disponibilizados, o que segundo Coutinho & Júnior, é um dos primeiros passos 

para a web semântica. (2000, p.2). 

A proposta do uso das ferramentas Web 2.0 então, justifica-se pela facilidade e 

agilidade na publicação e no armazenamento de textos e dados, além de objetivar tornar a web 

um ambiente social, de fácil acesso a todos os utilizadores e ainda de ser um espaço onde 

cada um seleciona e controla a informação de acordo com suas necessidades.  

A Rede Internet Saúde, a partir da sua estruturação, pretende ser uma rede inteira – 

Wole networks- onde os indivíduos encontram espaços para construir seus interesses.  

Raquel Recuero (2004, p.03) diz que as Wole networks são assinaturas de identidade 

social. Ou seja,  pode-se estabelecer um padrão de relações entre os indivíduos através do 

mapeamento das preferências e características individuais dos próprios envolvidos na rede. 

A Rede Internet Saúde apresenta diversas ferramentas para interação, discussões, 

confecção de artigos, teses, dissertações e/ou monografias, preparação de projetos de 

pesquisa, divulgação, ministração e administração de cursos online (EaD), participação em 

eventos e publicações etc. São elas: 

 A PLATAFORMA ELGG - plataforma Elgg
4
 “é uma rede social open source que 

oferece a possibilidade de possuir um blog, recolher informação de rss feeds
 
e partilhar 

arquivos (...)” além disso, permite o compartilhamento do seu conteúdo com a comunidade 

                                                             
4
 Manual disponível em: http://www.iscap.ipp.pt/elgg/celia/files/-1/32/Manual+ELGG.pdf 

http://www.iscap.ipp.pt/elgg/celia/files/-1/32/Manual+ELGG.pdf


 

 

 

 

 

 

 

apesar de apresentar algumas restrições. Os itens disponibilizados podem ser catalogados com 

palavras-chave e acessados posteriormente através do sistema de busca pelas TAGs.  

 O Feed, por sua vez, é um método de compartilhamento de conteúdo pela web.  Ele 

utiliza o formato xml sem nenhum recurso gráfico; apenas texto é mostrado para quem está 

recebendo o conteúdo que pode ser visualizado por navegadores web, aplicativos para desktop 

como o outlook 2007, e aplicativos web como o google reader. Se o site possui algum tipo de 

sistema de Feed o visitante pode facilmente assiná-lo clicando em um botão específico do 

próprio navegador. 

  Não é por nada que a maioria dos sistemas de blog tem um sistema de feed incluso 

por padrão. Assim os conteúdos dos sites podem se cruzar mantendo o usuário exposto a mais 

número de sites relacionados ao mesmo assunto. O RSS 2.0 é atualmente o mais bem aceito
5
. 

Jorge Simões (2010, online) comenta, em seu Blog: Educação e E-learning 2.0
6
que o 

futuro da educação através do internet, ou e-learning, se pauta na plataforma Elgg pois ela 

representa um avanço nesta forma de ensino por ser uma plataforma de código aberto e 

independente de outras redes sociais generalistas. Ela incorpora um conjunto significativo de 

ferrramentas características da Web 2.0 (blogs, wikis, veículos de multimédia etc.). Isto a 

torna acessível a um público cada vez mais ávido pela velocidade de acesso e disponibilização 

de dados. 

 Blogs - Os blogs popularizaram a publicação de conteúdo na Internet e se tornaram 

um dos seus principais canais de comunicação. Eles tem sido usados, tanto por empresas 

como por profissionais liberais, como uma forma de divulgar rapidamente suas idéias de um 

modo simples e rápido. Basicamente, um blog é um conjunto de mensagens curtas ou longas 

que são conhecidas como POSTs os quais são organizados em ordem decrescente de data da 

postagem.
7
 

 Wiki - Wikis, segundo Bahlis dos Santos, é um tipo de software colaborativo em que 

todos os participantes podem adicionar/ editar/ excluir partes do conteúdo que é 

                                                             
5
 Para saber mais:  http://www.mestreseo.com.br/seo/o-que-sao-feed-social-bookmarks  

6
  Sobre e-learning  http://edulearning2.blogspot.com/2010/05/plataforma-elgg.html 

7
  Para saber mais: http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7358/1/Com%20SIIE.pdf    

7
 

http://reader.google.com/
http://www.mestreseo.com.br/seo/o-que-sao-feed-social-bookmarks
http://edulearning2.blogspot.com/2010/05/plataforma-elgg.html
http://siie.pdf/


 

 

 

 

 

 

 

compartilhado. Os Wikis, portanto, permitem aumentar as formas de participação já que as 

pessoas podem escolher quais conteúdos lhe são mais atraentes (participação em debates, 

apoio a pesquisas, elaboração de trabalhos originais, correções gramaticais e ortográficas). 

Isto tende a elevar a qualidade das contribuições individuais pois elas são consequência dos 

interesses de cada um. Os Wikis também armazenam as revisões das contribuições dos 

participantes proporcionando um avanço significativo em relação a colaboração de 

documentos tradicionais.
8
 

 Link / bookmarks bookmarklet - como a rede permite uma conexão direta com 

outros sites, ela também permite que seja compartilhado qualquer link da Internet com seus 

amigos ou ainda permite que este link seja marcado como favorito. Para isso utiliza o 

Bookmark que é o mesmo conceito de adicionar um site ao seus favoritos do Internet Explorer 

ou através de qualquer outro navegador. A grande vantagem é a praticidade e a interação que 

ele gera, pois o usuário guarda esse conteúdo (link favorito) 100% online e ainda compartilha 

essa informação com seus amigos. 

 O Social Bookmarking, resumidamente, é um sistema de bookmarks (também 

conhecido como favoritos ou marcadores) em linha (online) de livre acesso, que tem por 

finalidade disponibilizar seus favoritos na Internet para o seu fácil acesso e para compartilhar 

com os usuários da Internet. Pode ser classificado como parte do conceito que é chamado de 

Web 2.0. 

 TAGs - Tags ou Metadados são dados usados para classificar e organizar arquivos, 

páginas e outros conteúdos. Funcionam como um sistema de indexação. O objetivo desta 

classificação consiste em facilitar a posterior recuperação da informação. Ao contrário dos 

sistemas de classifcação, organizado pelos mediadores, as Tags são definidos pelo usuário. Ao 

mesmo tempo, a utilização das etiquetas traz vantagens ao nível da pesquisa, pois é possível 

pesquisar quer nas nossas etiquetas, quer nas etiquetas dos outros internautas. Deste modo, 

                                                             
8
 (http://insightgov.wikispaces.com/ acesso em 14/09/2009, tradução Corrêa, Kathia in: BAHLIS DOS 

SANTOS, N. WIKIS: a revolução na comunicação). 
8
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podemos encontrar pessoas com os mesmos interesses e "descobrir" novos sites relacionados 

com o mesmo assunto, potenciando, assim, o compatilhamento e a colaboração.
9
 

 “Tags”, que em inglês quer dizer etiqueta, são, portanto, palavras que servem 

justamente como uma etiqueta e ajudam na hora de organizar informações, agrupando aquelas 

que receberam a mesma marcação, facilitando encontrar outras relacionadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
   Leia mais em: http://www.tecmundo.com.br/2051-o-que-e-tag-.htm#ixzz1cf0hQDfG 
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http://www.tecmundo.com.br/2051-o-que-e-tag-.htm#ixzz1cf0hQDfG


 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho vivo sofre processos de captura pela normativa que hegemoniza o 

funcionamento do serviço de saúde, mas, ao mesmo tempo, sua capacidade 

rizomática, de abrir linhas de fuga e trabalhar com lógicas muito próprias, que são 

do próprio sujeito que opera o sistema produtivo, é capaz de encontrar novos 

territórios de significações, que dão sentido para, por exemplo, a produção do 

cuidado quando tratamos do caso da saúde. (FRANCO, 2006) 
 

 

 

4 GRUPO PRÉ-PÓS GRADUAÇÃO 

  

4.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa em si não foi pensada em todos os seus detalhes, não passou por um 

cronograma específico nem se propôs a quantificar dados. Como exposto anteriormente, esta 

é uma pesquisa-ação e o seu aprimoramento foi se dando a partir da própria construção do 

trabalho. 

 Este detalhe de falta de sistematização pode parecer desajeitado, e logicamente 

apresenta seus percalços, porém, também demonstra ser completamente possível a um 

pesquisador construir seu próprio ambiente de trabalho e extrair dele muitas possibilidades. 

 A organização do Grupo Pré-pós-Graduação como objeto de pesquisa, se deu a partir 

da necessidade de confeccionar um Trabalho de Conclusão de Curso para a obtenção do título 

de Especialista pelo IOC. E o que foi criado se constituiu, em primeiro lugar, como um 

ambiente de contato entre as pessoas interessadas em construir seus temas e ampliar seus 

conhecimentos. 

 Isso definiu um âmbito específico de circulação de informação, já que os afiliados 

tinham  em comum o  interesse pelo estudo das Redes Sociais e suas aplicações no SUS, e em 

explorar a utilização das tecnologias da Web 2.0. 

 Foi então apresentado aos membros do grupo, a oportunidade de abrir seu perfil 

público, onde poderiam ser adicionadas informações tanto pessoais - como foto, telefones de 

contato, e-mails etc - como profissionais, além de cada um poder adicionar amigos, abrir 

discussões sobre qualquer assunto levantado e/ou responder a outras, armazenar arquivos e 

compartilhá-los com todo o grupo ou com toda a rede. Na sequência de compartilhamento do 



 

 

 

 

 

 

 

texto, as opções listadas são: privado, público, amigos, usuários conectados ou grupo 

(especificar qual grupo). 

Desta forma, os usuários poderiam manter seus dados e arquivos privados ou ao 

contrário, totalmente disponível a toda Internet.  

 Não foi possível, porém, compartilhar arquivos ou textos apenas com alguns membros 

do grupo. Essa opção deixou uma dificuldade de acesso restrito, por exemplo, ao orientador e 

seu orientando, o que trazia uma certa insegurança em manter o texto da monografia na rede, 

acessível a intervenção de alguém desavisado. 

Dos 118 usuários da Rede Internet Saúde, 24 são membros do Grupo Pré-pós-

Graduação e todos se empenharam em elaborar seu perfil público. Alguns membros vieram 

através do curso de atualização Andando nas Nuvens. Porém, nem todos se mantiveram 

ativos, enviando arquivos, editando textos etc. 

 Ao adicionar “amigos” outro detalhe se apresentou: apenas poderiam ser adicionados à 

lista de amigos, aqueles inseridos na Rede Internet Saúde. Pessoas conhecidas em outras 

Redes ou na lista de contatos do e-mail, só poderiam ser convidadas após adicionar um perfil 

público na Rede. 

 Ao abrir um grupo de estudo, este poderia ser editado segundo os interesses da 

pesquisa. Assim, um grupo pode ser fechado, e daí se limita a entrada de quem não estiver de 

fato inserido na pesquisa, ou até que ele faça contato com o proprietário do grupo e solicite 

um convite a participação. Ou ainda, poderia ser aberto e qualquer membro da Rede poderia 

se filiar ao grupo e participar das suas atividades. 

Castells  afirma que a lógica das redes informacionais está no sistema aberto, 

altamente dinâmico. O que atende de pronto toda expansão de informação e complexidade de 

interações características dos nossos dias.(apud SILVA, 2002, p.57) 

 Dentre as atividades possíveis dentro do grupo, poderia ser editado um calendário com 

os eventos importantes, como a data limite para submissão de artigos, inscrição para concurso 

etc. 

 Apesar desta ferramenta estar disponível, a utilização desta ferramenta no grupo não 

foi explorada, nem se manteve a circulação de informações acadêmicas em toda sua 

potencialidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 Mesmo assim, durante este ano de construção do grupo, foi possível participar em 3 

eventos (congressos) distintos, com artigos construídos pela oficina de artigos. Sua produção 

está apresentada ao final como anexo. 

Cada evento teve uma oficina específica e os artigos eram postados como página - 

Wiki o que possibilitava ser editado online por todos os membros. Ao finalizar o texto, este 

era revisto pelo orientador e todos assinavam como autores. Na confecção de textos como 

página-Wiki, também era possível determinar quais usuários teriam acesso a ele, na mesma 

sequência de compartilhamento do grupo. 

 Mesmo tendo o Grupo trabalhado nas oficinas de artigos, ainda não foi encontrado 

uma maneira de estimular outros usuários da Rede a se engajarem nelas. Alguns se 

apresentaram, dizendo-se  dispostos, mas sua participação não se concretizava. Este fato pode 

ter se dado, talvez,  por falta de um tutorial acessível na Rede, que explicasse o mecanismo de 

edição da página Wiki. Ou ainda, os temas levantados não representaram interesse o 

suficiente que justificasse a participação.  

O que se registrou, em todo caso, foi uma participação aquém da real capacidade de 

construção colaborativa que uma ferramenta como o Wiki poderia  proporcionar. 

 Foi pensado algumas possibilidades de chamariz para os trabalhos das oficinas: por 

exemplo, designar tarefas ou dividir o tema em tópicos deixando cada um desenvolvendo uma 

parte do conteúdo, porém, isso deixaria a participação muito pouco espontânea para se tornar, 

de novo, uma sequência de atividades individualizadas, o que iria contra toda a política de 

inteligência coletiva e construção colaborativa, principalmente porque a real intenção deste 

tipo de atividade é expor um mesmo tema às mais diversas formas de olhar. 

 Outro detalhe da construção colaborativa de artigos diz respeito à autoria. Ainda existe 

muita discussão sobre a questão de autoria. Muitos pesquisadores temem por dividir seus 

temas com outros pesquisadores, talvez temendo ver seu trabalho ser desconstruido, ou ainda, 

abrir a outro olhar pode trazer desafios com os quais ele não esteja preparado. Porém, é 

importante frisar que o Wiki mantém gravadas todas as atualizações feitas, possibilitando ao 

proprietário do texto retornar à versão anterior, caso ele não concorde com o novo conteúdo 

editado ou caso algum detalhe tenha sido deletado. 



 

 

 

 

 

 

 

 Infelizmente contudo, se todo o conteúdo de um grupo for deletado, os dados estarão 

perdidos, já que o sistema ainda não está aperfeiçoado e por isso não faz um backup de todos 

os dados da Rede. 

Este detalhe resultou na perda de um grupo chamado Adequações da navegação da 

Rede, onde haviam registrados, muitos erros na navegação,  para ajustes posteriores. 

Em vista deste acidente de percurso, passei a registrar detalhes da navegação em 

formato de blog. O blog aparecia automaticamente na primeira página da Rede, possibilitava 

abrir discussões e mantinha um banco de dados acessível para ser usado como relatório 

posteriormente tanto por mim como por qualquer outro usuário. 

 Quanto à biblioteca do Grupo, apesar de haver uma lista de livros disponível, ainda 

não há uma biblioteca acessível aos usuários. Também ainda não está disponível a ferramenta 

Zotero que facilita o processo de fichamento de textos e livros. Manter um acesso à 

referências é importante para os pesquisadores, pois assim facilita o acesso aos autores que 

podem dar fundamento aos argumentos.  

Existe ainda um aplicativo online chamado MORE
10

 que, da mesma forma que o 

Zotero, agiliza a confecção das referências nos trabalhos acadêmicos. Neste aplicativo, basta 

se cadastrar online e começar a inserir os dados do livro, texto, artigo etc. que se deseja  usar. 

Depois é só acessá-lo e copiar o formato já pronto. 

 Quanto às oficinas: dentro do Grupo pode ser encontrado um Wiki apresentando os 

links de interesse comuns a todos os seus membros, com o intuito de agilizar a busca dentro 

da Rede Internet Saúde. São eles: 

 Oficina de Artigos (principal)
11

, onde estão elaboradas todas as participações 

concretizadas até agora e onde poderão ser organizadas outras oficinas para futuros eventos. 

 Oficina de Projetos de Monografias e Teses
12

, onde os estudantes podem construir 

seus projetos de mestrado ou doutorado, seus Trabalhos de Conclusão de Curso ou 

Monografias. A elaboração dos textos pode ser individual ou colaborativa, o que importa é a 

                                                             
10

 http://www.uscs.edu.br/infra/biblioteca/more.php 

11
http://www.next.icict.fiocruz.br/social/pg/groups/1493/oficina-de-artigos-principal/ 

12
http://www.next.icict.fiocruz.br/social/pg/groups/708/oficina-de-projetos-de-monografias-e-teses/ 

http://www.uscs.edu.br/infra/biblioteca/more.php
http://www.next.icict.fiocruz.br/social/pg/groups/1493/oficina-de-artigos-principal/
http://www.next.icict.fiocruz.br/social/pg/groups/708/oficina-de-projetos-de-monografias-e-teses/


 

 

 

 

 

 

 

espontaneidade das relações, a velocidade de disponibillização de dados e a experiência de 

submeter o tema às mais variadas formas de olhar. 

 Outra oficina: Modelo para confecção de teses e dissertações
13

, constitui um auxílio na 

elaboração dos textos, pois apresenta as regras de apresentação gráfica e a metodologia para 

elaboração de trabalhos acadêmicos, segundo as regras da ABNT ou Vancouver. 

  Acredito que ainda existam outros detalhes a serem levantados porém, mesmo com 

tanto ainda a ser trabalhado, muito foi criado a partir do desenvolvimento deste grupo.  

 O estudo das interações através de um método colaborativo mediado por computador e 

uso das ferramentas Web 2.0 busca canais de diálogo entre diferentes saberes, o livre 

exercício do pensamento e a concepção de que todos têm o direito de “cidadania ativa” 

(SANTOS, 2007, p.112). Ou seja,  a real possibilidade de um sem-número de interações entre 

os “nós” da comunicação. E aí está o grande “barato” do estudo das Redes sociais, conectar 

pessoas. 

 Os participantes do Grupo Pré-pós-graduação no período estudado, tinham em comum 

o interesse pelo estudo das Redes Sociais, como um processo social ainda em formação e 

sempre aberto a modificações, já que sua existência está intimamente ligada ao fato de que os 

seus constituintes assim o desejam. O Grupo Pré-pós-graduação portanto, pretende ser um 

instrumento para organizar as atividades acadêmicas dos estudantes e dos colaboradores do 

Grupo de Pesquisa: Tecnologias, Cultura e Práticas Interativas e Inovação em Saúde, além de 

ser um espaço dedicado ao estudo, formação e desenvolvimento na área acadêmica, em 

particular daqueles amigos que se aproximaram do NEXT. 

 Aos participantes deste espaço, está aberta a possibilidade de integrar suas pesquisas 

oficiais ao NEXT, mantendo a coordenação em suas próprias mãos, ou abrindo ao acesso e 

contribuição de outros membros do Grupo, característica primordial na constituição da Rede 

Internet Saúde. 

A elaboração deste trabalho não esgota todas as possibilidades de estudo das Redes 

Sociais virtuais. Ainda é importante pensar quais serão os próximos passos a serem dados.  

                                                             
13

http://www.fiocruz.br/iocensino/media/Elaboracao%20de%20Teses%20e%20Dissertacoes.pdf 

http://dissertacoes.pdf/


 

 

 

 

 

 

 

Como sugestão, será interessante abrir um espaço para que os participantes do grupo 

dêem seu parecer sobre os temas e trabalhos executados.Ou ainda, abrir um momento offline 

para um encontro dos pesquisadores. Um Simpósio talvez, onde possamos divulgar com mais 

veemência este tipo de elaboração e organização de estudo.  

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho objetivou descrever a construção de um ambiente colaborativo (Grupo Pré-

pós-graduação) de pesquisa dentro da Rede Internet Saúde e trouxe à tona algumas reflexões 

acerca das condutas informacionais. 

Foi possível entender que: as potencialidades do uso da Internet como viabilizar sistemas 

interativos e complexos, ainda não são exploradas em sua totalidade. Mesmo assim, a Internet 

pode ser usada para ampliar o diálogo entre os diversos saberes, entendendo que o 

conhecimento é de todos e para todos. 

As características das Redes Sociais, ou seja, o sentimento de pertencimento, a 

territorialidade o caráter corporativo, a permanência e a emergência de um projeto comum, 

determinam que as relações entre pessoas hoje, deixaram de ser limitadas pelo antigo conceito 

de sociedade, para se constituir no ciberespaço, como resultado de interatividade. Elas, as 

Redes Sociais, são dinâmicas e estão sempre em transformação. Então, a comunicação 

mediada por computador pode ser muito eficiente no estabelecimento de laços sociais pois, os 

indivíduos envolvidos decidem, espontaneamente, a que grupo desejam se filiar. 

As Redes Sociais virtuais favorecem a educação não-formal em saúde, pois reconhecem, 

em princípio, que ambos os pólos da atividade educativa são participes em um processo de 

sincronização de saberes, e podem contribuir para uma efetiva participação e interação social 

em atividades de gestão e planejamento, contribuindo para a formulação, organização de 

atividades e acompanhamento dos encaminhamentos de maneira coletiva.  

 

Por fim, não é Internet, enquanto ambiente de mídias a suportar várias linguagens 

(multimída) ou hipertexto, a grande ferramenta pedagógica capaz de modificar 



 

 

 

 

 

 

 

substancialmente as condições de ensino e aprendizagem no mundo digital; mas sim o 

potencial de sociabilidade permitido pelo desenvolvimento de softwares que, rodando 

em sistemas de informação abertos, facilitam a interação entre os sujeitos que passam 

a construir, juntos, um grande hipertexto coletivo no ciberespaço.( PINTO & FILHO, 

2000, p.57) 
 

O Grupo Pré-pós-graduação, de uma vez que reúne todas as características de uma Rede 

Social virtual, pode representar um importante suporte para redes de pesquisas, serviços e 

educação na área da Saúde e para criação de um ambiente favorável a Inovação, podendo ser 

um instrumento eficaz não só por criar uma rede passível de ser acionada rapidamente, mas 

também por servir como um espaço de pesquisas e produção coletiva de conhecimento. 
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ANEXO 1 RELATÓRIO DE CRIAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTIGOS 

 

12ª Reunião Bienal da Rede Pop 2011
14

 

 

 a) Apresentação do evento: 

A Rede de Popularização da Ciência e da Tecnologia para a América Latina e o 

Caribe, conhecida como a Red-POP, é uma rede interativa que agrupa  centros e programas de 

popularização da ciência e da tecnologia, e que funciona mediante mecanismos regionais de 

cooperação que favorecem o intercâmbio, a capacitação e o aproveitamento de recursos entre 

seus membros
15

. 

Tema: A profissionalização do trabalho de divulgação científica.  

Organização: RedPOP e Museu Exploratório de Ciências (MC)  

Local: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Data: 29 de maio a 2 de junho de 2011. 

 

b) Artigos apresentados e aprovados 

 Eixo temático 1: Educação não formal em ciências  

Redes Sociais e Popularização da ciência.  
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Anais do congresso sob o nº ISBN 978-85-64376-00-7 /   Maiores 

informações:  http://www.mc.unicamp.br/redpop2011/ 
14

 
15

 link na Rede Internet Saúde: http://www.next.icict.fiocruz.br/social/pg/pages/view/1495/oficina-de-artigos-do-

grupo-prps-2011--12-bienal-redepop 
15

 

http://www.mc.unicamp.br/redpop2011/
http://enancib.ibict.br/index.php/xii/enancibXII/index
http://www.next.icict.fiocruz.br/social/pg/pages/view/1495/oficina-de-artigos-do-grupo-prps-2011--12-bienal-redepop
http://www.next.icict.fiocruz.br/social/pg/pages/view/1495/oficina-de-artigos-do-grupo-prps-2011--12-bienal-redepop


 

 

 

 

 

 

 

Autores: Nilton B. dos Santos, Jose Alberto de Francisco Rodriguez,  Fabrício F. Angelo e 

Sueli Rodrigues de Sousa. 

Apresentação: Pôster  

https://www.conftool.net/redpop2011/index.php?page=showAbstract&form_id=39 

 

Taller de Redes Sociales y Popularización de la Ciencia.  

Autores: José Alberto de Francisco Rodriguez, Nilton Bahlis dos Santos e Fabrício Fonseca 

Ângelo. 

Apresentação: Mini curso/ Oficina 

 

Eixo temático 5: Programas, materiais e produtos para popularização científica 

Ciência, Arte e Saúde: processo de criação de uma rede social na Internet para 

contribuir na estruturação deste campo acadêmico e social e de suas relações com a 

educação em ciências e em saúde. 

Autores: Fabrício F. Angelo, Nilton Bahlis dos Santos, José Alberto de Francisco, Raquel de 

Lima e Sueli R. de Sousa; 

 Apresentação: Pôster 

https://www.conftool.net/redpop2011/index.php?page=showAbstract&form_id=408  

 

c) Possibilidades não concretizadas: 

● Incubadora de EAD;  

● Multribuição; 

● Projeto sorriso de criança. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.conftool.net/redpop2011/index.php?page=showAbstract&form_id=399
https://www.conftool.net/redpop2011/index.php?page=showAbstract&form_id=408


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde: 
16

 

 

a)Apresentação do evento: 

O Congresso
17

 pretende reunir pesquisadores, docentes e estudantes de pós-graduação 

e graduação nas áreas de ciências humanas e sociais voltadas para a saúde. Pretende-se 

incentivar o debate, a reflexão e o enfrentamento dos desafios teóricos e práticos colocados 

para esta área no contexto contemporâneo. Serão muito bem vindos aqueles que querem 

pensar, debater, construir e refinar a nossa ampla participação no campo da saúde. 

Tema: O lugar das Ciências Sociais e Humanas no campo da Saúde Coletiva. 

Local: CRUSP, SP/SP 

Data: 17 a 20 de abril de 2011 

 

b) Artigos submetidos e aprovados: 

GT 12-Internet, Saúde e Sociedade 

O Objetivo deste Grupo de Trabalho é reunir alguns pesquisadores e professores que 

estejam desenvolvendo pesquisas sobre o tema em suas diferentes dimensões visando 

desenvolver um debate aprofundado e um intercâmbio crítico e criativo da produção científica 

contemporânea nacional na área. Este Grupo de Trabalho se justifica na medida em que o 

impacto que a Internet tem na prevenção e promoção da saúde parece indiscutível e merece 

ser objeto de reflexão permanente em um Congresso de Ciências. 
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Anais do congresso sob nº  ISSN 1413-8123 versão impressa  - ISSN 1678-4561 versão online 
16

Maiores informações em: http://www.cienciassociaisesaude2011.com.br/trabalhos/index.php#3 
16

 
17

 Link na Rede Internet Saúde: http://www.next.icict.fiocruz.br/social/pg/pages/view/1515/artigos-para-o-v-

congresso-brasileiro-de-cincias-sociais-e-humanas-e-sade 

http://www.cienciassociaisesaude2011.com.br/trabalhos/index.php
http://www.cienciassociaisesaude2011.com.br/trabalhos/index.php
http://www.cienciassociaisesaude2011.com.br/trabalhos/index.php#3
http://enancib.ibict.br/index.php/xii/enancibXII/index
http://enancib.ibict.br/index.php/xii/enancibXII/index


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes Sociais e o SUS 

Autores: Nilton Bahlis dos Santos, José Alberto de Francisco, Sueli Rodrigues de Sousa, 

Fabrício F. Angelo 

Apresentação: Comunicação Oral 

http://www.cienciassociaisesaude2011.com.br/arearestrita/insere_resumo.php?id_trabalho_alt

erar=15229 

O outro Lado da Inovação 

Autores: Nilton Bahlis dos Santos e Alberto de Francisco 

Apresentação: Pôster eletrônico 

 

XII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação - XII ENANCIB
18

 

 

a)Apresentação do evento: 

Os ENANCIBs
19

 constituem o principal evento de pesquisa em Ciência da Informação 

no Brasil. Pela sua história, os ENANCIBs têm se constituído em foro privilegiado de 

apresentação e discussão da pesquisa científica na área da Ciência da Informação Brasileira, 

congregando o conjunto dos pesquisadores e dos programas de pós-graduação nacionais nesse 

domínio da Ciência. 

Tema: Políticas de Informação para a Sociedade.  

Local: Brasília - DF, Faculdade de Ciência da Informação (FCI) da UNB 

Data: 23 a 26 de Outubro 2011 

 

b) artigo submetido e aprovado 

Grupo Temático 11: Informação e Saúde 

                                                             
18

  Anais do evento ainda não está disponível para consulta. 
19

 Informações sobre o evento:  http://enancib.ibict.br/index.php/xii/enancibXII/index 

http://www.cienciassociaisesaude2011.com.br/arearestrita/insere_resumo.php?id_trabalho_alterar=15229
http://www.cienciassociaisesaude2011.com.br/arearestrita/insere_resumo.php?id_trabalho_alterar=15229
http://enancib.ibict.br/index.php/xii/enancibXII/index
http://enancib.ibict.br/index.php/xii/enancibXII/index
http://enancib.ibict.br/index.php/xii/enancibXII/index


 

 

 

 

 

 

 

O GT 11 aborda estudos das teorias, métodos, estruturas e processos informacionais, 

em diferentes contextos da saúde, considerada em sua abrangência e complexidade. Impacto 

da informação, tecnologias, e inovação em saúde. Informação nas organizações de saúde. 

Informação, saúde e sociedade. Políticas de informação em saúde. Formação e capacitação em 

informação em saúde
20

 

 

Uma Política de Informação-Comunicação na Gestão de um Portal da área da Saúde.  

Autores: Thiago Petra, Silvia Costa, Nilton Bahlis dos Santos, Sueli Rodrigues de Sousa. 

Apresentação: Poster 
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  Na Rede Internet Saúde o link do evento. 

http://www.next.icict.fiocruz.br/social/pg/pages/view/3979/oficina-de-artigos-para-o-enancib 
20

 Detalhes da submissão::  http://enancib.ibict.br/index.php/xii/enancibXII/schedConf/overview 
20

 
20

 

http://www.next.icict.fiocruz.br/social/pg/pages/view/3979/oficina-de-artigos-para-o-enancib
http://enancib.ibict.br/index.php/xii/enancibXII/schedConf/overview


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 RELATÓRIO: HISTÓRICO DE PARTICIPAÇÃO NO NEXT 

 

Fevereiro e Março  2011 - adequações na navegação da Rede Internet Saúde em 

especial no grupo pré-pós graduação ; confecção de um formulário usando o google docs e 

apresentação do formulário através Facebook do NEXT, sob o link: 

http://www.facebook.com/home.php#!/note.phpnote_id=143389752386889&id=1000001148

71644 para iniciar as inscrições para escolha de um estagiário para o NEXT- NIT/ICICT
21

; 

confeccionando lista de livros para setor de compras. 

Março e Abril 2011 – trabalhando na bibliografia para o grupo pré-pós; encaminhada 

lista de livros para setor de compras do icict; análise de currículos dos candidatos a estagiário; 

apresentação de relatório através Google docs. 

Maio 2011 – curso Andando nas Nuvens auxílio na seleção dos participantes; contato 

com os candidatos realizado através de telefonemas e por envio de e-mails de convocação; 

chamada para entrevistas dos estagiários; realizado contato através de e-mails, realizado 

cadastro dos candidatos na Rede Internet Saúde, criado o grupo Seleção e participação da 

banca de seleção dos estagiários. 

Junho - participação no curso Andando nas Nuvens como aluna e auxilio na conexão e 

envio de discussões online da 1ª aula presencial do curso. 

Agosto 2011 – busca do currículo Lattes dos concursados homologados no concurso 

público para Analista de Gestão em Saúde perfil Inovação; realizado e apresentado relatório 

por Word; feito contato via e-mail para apresentação do NIT/ICICT usando o e-mail do 

NEXT. 
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Setembro 2011 – preparação da monografia, compilação de todos os eventos 

realizados; Participação com convidada no TEDx - Semear ideias para inovar em saúde. 

Participação em reuniões da equipe em diversos momentos. 

 

 

 

 

  


