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O projeto de pesquisa se configura em torno da interface comunicação e saúde 

em redes online, na perspectiva da midiatização. O objetivo central é investigar a 

transformação das crenças entre indivíduos em interação em redes online, agrupadas em 

torno de temas de saúde. A questão central é de como tais comunidades, em suas 

interações, produzem novas crenças em relação aos paradigmas dominantes do campo 

da saúde e da cura (campo esse definido por correntes alopáticas, homeopáticas, 

fitoterápicas, ortomoleculares, etc.).   

A pesquisa se desenvolve em três dimensões do dispositivo (Ferreira, 2006): a 

tecnológica, a semio-discursiva (as narrativas) e sócio-antropológica (os usos e 

interações relacionadas a transformação das crenças). Trata-se de pesquisa individual 

desenvolvida no âmbito do projeto coordenado pelo orientador (Jairo Ferreira) 

intitulado Midiatização e tecnologias digitais: transformações, rupturas e 

descontinuidades epistemológicas, e adota, como referência reflexiva questões e 

hipótese sobre a midiatização desenvolvidas no Grupo de Pesquisa Midiatização e 

Processos Sociais (PPGCC-Unisinos).  

Metodologicamente, a pesquisa não pretende desenhar o campo da saúde e da 

cura para além do que está atualizado em discursos presentes nas interações entre 

pacientes e pacientes e médicos. A pesquisa inicia com investigação bibliográfica 

visando definir o estado da arte, especialmente questões e proposições desenvolvidas 

em análise interações entre pacientes e entre médicos e pacientes em redes digitais.  

Empiricamente, a pesquisa vai mapear redes de interações em torno da temática do 

câncer de mama e de próstata, dois objetos polêmicos do campo da saúde e da cura 

médica, conforme os paradigmas concorrentes. Entre essas redes, serão escolhidas casos 

típicos, considerando especialmente as narrativas de pacientes como elo central na 

transformação e ou conservação de crenças.   

Os resultados a serem apresentados estão relacionados aos primeiros esforços de 

sistematização dos estudos bibliográficos - acentuando as proposições e questões 

centrais desenvolvidas em estudos de caso. Simultaneamente, serão apresentados os 

percursos metodológicos de definição de casos típicos. 


