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Minhas primeiras palavras em relação ao tema que devo abordar são sobre a extrema
dificuldade em falar a este auditório de pares e companheiros de jornada, construtores deste
campo e partícipes da sua trajetória. Assim, lanço-me a esse desafio pensando, inicialmente,
em qual deveria ser o meu ponto de partida – a memória ou a história. Como escreve Pierre
Nora, em seu belíssimo texto ‘Entre memória e história: a problemática dos lugares’, memória
e história não são sinônimos:

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em perma-
nente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas
deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas
latências e de repentinas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e
incompleta do que não existe mais. (Nora, 1993:9)

Nora diz que em contraponto à atualidade do fenômeno da memória, “um elo vivido no
eterno presente, a história é uma representação do passado” (Nora, 1993:9). Trabalhar essa
representação do passado, que pertence a todos, que é relativa e demanda análise e crítica, é
um longo exercício para dentro do conhecimento ao qual se chega não somente através da
razão, mas sabendo que a subjetividade faz parte desse jogo. Ao mesmo tempo, sem pretender
ser memorialista, caminho para esta apresentação lembrando-me de Walter Benjamin, quando
ensina que “nada do que jamais aconteceu pode ser dado por perdido para a história” (...) e
afirma: “A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa fixar, como
imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é reconhecido” (Benjamin,
1987:223-224). Assim, tratar das ciências sociais em saúde em sua trajetória histórica é recupe-
rar do passado personagens, eventos, textos e lembranças.

Para os historiadores, certamente, a nossa é ainda uma breve história; já saímos do acon-
tecimento, mas os pontos esparsos que são citados no século XIX e começo do século XX são
pontos de uma construção que vai se estruturando nos anos 20 do século passado e que iria
constituir o campo das ciências sociais em saúde e que se manifestaria, com sua maior pujança,
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nos Estados Unidos, a partir dos anos 50. Assim, enquanto a experiência norte-americana nesta
área tem suas origens há mais de cinco décadas, a experiência latino-americana no campo das
investigações e do ensino em ciências sociais e saúde é mais recente, tem início nos anos 60 e se
firma a partir da década de 70. Como tem sido salientado pelos estudiosos, a primeira observa-
ção que sobressai quando se inicia a análise das ciências sociais em saúde, particularmente da
sociologia, é que os nossos clássicos Comte, Marx, Durkheim, mesmo quando trataram de
temas voltados para a doença e a medicina, não fizeram dessa experiência a centralidade de
seus objetos de reflexão e estudos; há, portanto, a falta de uma  tradição clássica para esta área,
quando comparada aos outros campos temáticos da sociologia. Diversos autores observam que
todos os sociólogos, antes de Parsons, teóricos importantes, ignoraram a medicina como uma
instituição social, mesmo considerando que alguns deles fizeram incursões sobre a saúde e a
doença, como o próprio Comte; ou Max Weber, que organizou e administrou hospitais em
Heidelberg no início da Primeira Guerra; Emile Durkheim, que escreveu uma obra fundamen-
tal na sociologia – O Suicídio, que hoje reconheceríamos como um intento de associar a sociologia
e a epidemiologia –, e Marx e Engels, que escreveram sobre a saúde e a doença das classes
trabalhadoras relacionadas às condições de vida e de trabalho, para citarmos os mais conhecidos.
Esses trabalhos não levaram ao desenvolvimento de uma sociologia da saúde e da doença. Dessa
forma, os estudos sobre a religião, a política, os modos de produção e outros processos sociais
básicos centralizariam na emergência da sociologia as suas preocupações, não sendo a medicina
uma instituição que expressasse a estrutura e a natureza da sociedade (Nunes, 1999).

Quando se faz a arqueologia do campo da sociologia da saúde, vemos que esta designação
aparece no século XIX. Em 1893, um médico da Pensilvânia, Charles McIntire, faz uma
preleção sobre a questão da sociologia médica; esse trabalho é publicado no ano seguinte e
constitui um marco interessante como ponto de partida histórico, visto que a primeira associ-
ação entre higiene e sociologia aparece, em 1879, num estudo de John Shaw Billings (1838-
1913). Logo no início do século XX, em 1902, a primeira mulher que se formou em medicina
nos Estados Unidos, Elizabeth Blackwel (1821-1910), escreve um livro denominado Essays in
Medical Sociology. Em 1909, James P. Warbasse (1866-1957) escreve um outro trabalho com o
título de Medical Sociology. Essas citações são parte da história das preocupações com o campo da
sociologia médica, mas, sem dúvida, os precedentes sociológicos importantes da disciplina são
encontrados nos trabalhos que se produzem a partir do final da década de 20 do século XX e
se estendem até os anos 40, configurando uma primeira fase no desenvolvimento da sociologia
médica norte-americana. Essa primeira fase é muitas vezes pouco valorizada, mas não se pode
esquecer que os trabalhos sobre problemas sociais e questões específicas sobre a distribuição da
doença figuram como temas importantes da chamada Primeira Escola de Chicago, que, sob a
direção de William Thomas e Robert Park, faz estudos da maior importância sobre as relações
entre o espaço urbano e as questões da doença mental, do suicídio, da prostituição. São traba-
lhos que marcam o momento no qual essas idéias de abordar aspectos sociais em relação à
doença começam a aparecer. Não se pode esquecer que, em 1922, Ogburn, que cunhará a
expressão ‘cultural lag’, estuda a defasagem entre os avanços tecnológicos na medicina e a sua
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aplicação. Outros estudiosos farão parte desse momento, nesta história. Temos que citar, obri-
gatoriamente, alguns deles: o sociólogo e antropólogo dos mais importantes Bernhard Stern
(1894-1956), que publica, em 1927, um trabalho intitulado Social Factors in Medical Progress. É
interessante a história desse sociólogo marxista, que teve problemas por assumir esta perspec-
tiva em seus trabalhos: este teria sido um dos fatores que motivaram sua relativa marginaliza-
ção da história da sociologia médica.

Em 1935, uma questão que atravessará a sociologia da medicina e da Saúde, o relaciona-
mento médico-paciente, começa a ser estudada de forma mais sistemática. Lawrence J. Hen-
derson (1878-1942), bioquímico de formação, estuda sociologia e escreve um trabalho que se
tornou fundamental, porque, pela primeira vez, ele trabalha com a noção de sistema social
para estudar a relação médico-paciente. Lawrence Henderson formará um grupo importante
na Universidade de Harvard, o chamado Círculo de Pareto, no qual várias idéias serão desen-
volvidas e trabalhadas. Na história desse pensamento social que vai sendo construído, a impor-
tância de Henderson é das maiores. Henderson figura, como referência, no pé de página do
trabalho clássico de Parsons, publicado em 1951, sobre a questão da prática médica nos Estados
Unidos, no estudo que ficou amplamente conhecido por tratar dos papéis do doente, do médi-
co e das relações que se travam entre eles. Esses personagens iniciais são precursores, mas se
fôssemos verificar o momento em que realmente a sociologia aplicada à medicina começa a ter
um desenvolvimento maior, poderíamos dizer que foi no término da Segunda Guerra, em um
clima intelectual diferente do de outras especialidades sociológicas tradicionais, porque essas
tinham suas raízes no século XIX. A principal diferença entre essa sociologia que se cria e os
outros ramos é que a expectativa das agências financiadoras e dos police makers era a de um
campo aplicado produzindo conhecimento social que pudesse ser usado na prática médica,
nas campanhas de saúde pública e na formulação de políticas de saúde. Essa é uma idéia forte
e motivadora para que se comece a construir esse campo, que terá um desenvolvimento extra-
ordinário nos Estados Unidos. Já me referi à importância que tiveram os primeiros estudos da
Escola de Chicago, estudos que serão mais densamente realizados na década de 50, portanto no
período pós-guerra; um dos trabalhos fundamentais que aparecem é o estudo de Hollingshead
e Redlich, um sociólogo e um psiquiatra, que se juntam e fazem um trabalho pioneiro no
estudo das classes sociais e da doença mental. A idéia dos police makers, que se junta à das
agências financiadoras, é constatada nos estudos feitos sob os auspícios do National Institute of
Mental Health, estabelecendo uma aliança inicial da sociologia com a psiquiatria, em uma
cooperação bastante fértil. Assim, para os Estados Unidos, embora haja antecedentes importan-
tes, vamos reafirmar que a direção que a sociologia assume ocorre no pós-guerra: a data é 1951,
uma marca no desenvolvimento desse campo, quando Parsons escreve um texto, Social Structure
and Dynamics Process: the case of modern medical practice,1 que se torna paradigmático na área; ao
analisar a sociedade como um sistema de variáveis funcionalmente inter-relacionadas, Parsons
inclui o estudo da prática médica e da relação médico-paciente como um exemplo de um

1 Análise detalhada deste texto e da história da sociologia médica nos Estados Unidos encontra-se em Nunes (1999).
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subsistema social, definindo cuidadosamente os pré-requisitos funcionais necessários ao seu
funcionamento. Sua conceituação de ‘sick role’ será o ponto de partida de inúmeras investigações
que se estendem até os anos 70, quando as abordagens de outro sociólogo, Elliot Freidson, ao
situar os aspectos conflitivos do relacionamento médico-paciente faz emergir uma outra pers-
pectiva sobre o tema. Data também desse momento o aparecimento da crítica marxista à pers-
pectiva parsoniana. Neste panorama não há, propriamente, uma substituição de paradigmas,
mas há uma trajetória em que certos tipos de estudos vão sendo substituídos por um outro
referencial teórico e metodológico. Sendo impossível sintetizar o percurso do campo nos Esta-
dos Unidos, nesta palestra, pela quantidade e densidade do material, apanhamos flashes da
trajetória que é marcada, ainda nos anos 50, pelo primeiro estudo sociológico do processo de
socialização em uma escola médica, com a publicação de The Student-Physician, por Merton e
colaboradores, em 1957, na Columbia University. Poucos anos depois, seria a vez de outro
sociólogo orientar estudos sobre o estudante de medicina; refiro-me a Howard Becker e seu
clássico Boys in White.2 A sociologia médica seguiria uma carreira ascendente nos Estados Unidos
e, como mostra Bloom, um veterano da sociologia e pioneiro do ensino da sociologia em uma
escola médica, nessa trajetória ocorreria, a partir dos anos 70, uma mudança de perspectiva
nos trabalhos dos sociólogos na área médica no seu país, que passaram da microanálise para
uma perspectiva macroanalítica.

Uma questão importante a se observar é que a diversidade que acompanhará o seu desen-
volvimento em anos recentes reflete as diferentes tradições históricas e intelectuais que se fir-
maram no Velho e no Novo Mundo. Essas tradições se tornaram forjadoras de determinadas
preocupações e visões de mundo, imprimindo características próprias aos caminhos trilhados
pela área. Em realidade, como sabemos, a emergência de um pensamento social em saúde se
estabelece estritamente relacionado com a problemática socioeconômica, político-ideológica e
das tradições culturais e intelectuais de cada época e de cada contexto. A idéia do antropólogo
Eduardo Menéndez (1992) de que a revisão global do conhecimento ocorre a partir de crises
estruturais, mas também pela inviabilidade ou pelas limitações dos paradigmas dominantes,
ou das tendências hegemônicas das próprias disciplinas, parece-me bastante acertada; é preciso
considerar, inclusive, que ambas as crises não necessariamente coincidem. Essa idéia pode ser
ilustrada de diversas maneiras, e a história da área na Inglaterra, França e outros países reflete
as condições que possibilitaram sua emergência e trajetória.

Nos estudos sobre a constituição do campo das ciências sociais em saúde, muitos aspectos
têm sido abordados, e entre eles os que dizem respeito à posição profissional dos cientistas
sociais. Muitas vezes, esses cientistas enfrentaram uma dupla desvantagem, porque eles não
eram médicos praticantes e não estavam envolvidos diretamente no cuidado do paciente; além
disso, eram vistos como críticos das instituições médicas e do papel do médico, o que tornava
extremamente problemática a sua inserção nas próprias escolas médicas. Esses problemas fo-

2 Sobre estes dois livros, ver Nunes (1999).
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ram enfrentados no nascedouro da sociologia médica nos Estados Unidos e vão se repetir em
outros países, e, mais tarde, na América Latina. Estes aportes iniciais sobre a sociologia médica
nos Estados Unidos são importantes, a meu ver, na medida em que, para a América Latina,
tanto o projeto das ciências sociais como o da sua extensão à área da saúde apresentam algumas
peculiaridades, embora não se negue a intensa influência dos Estados Unidos em alguns mo-
mentos de sua história.

Na América Latina, as ciências sociais, em particular a sociologia, projetam-se entre as
décadas de 30 e 50, quando ocorrem também os prenúncios de uma preocupação com a saúde,
embora apresentem desenvolvimentos separados. Trata-se do período no qual há, por parte de
frações da burguesia local, um esforço de industrialização substitutiva de desenvolvimento
capitalista independente e de modernização social. Nesse momento, como é contado por mui-
tos autores, os estudos de diversas disciplinas das ciências sociais, principalmente economia e
sociologia, tornam-se autônomos e profissionais. Sabe-se que, na história do pensamento social
na América Latina, houve uma forte influência européia, a fase da filosofia moral, seguida,
após a independência das colônias, pela absorção das idéias de diversas correntes, tais como o
saint-simonismo, o historicismo e o ecletismo. No século XIX, o positivismo torna-se, em
muitos países, como o Brasil e México, doutrina oficial. Há, evidentemente, algumas correntes
dissidentes desenvolvendo uma sociologia marginal, mas a expressão maior é a do positivismo.
É também o momento no qual se institucionaliza a sociologia, com a criação das cátedras em
vários países; poderíamos citar a Colômbia, em 1882; a Argentina, em 1897; o México, em
1900, e o Equador, em 1906. No Brasil, o desenvolvimento da sociologia como um campo
acadêmico ocorrerá na terceira década do século XX, com a criação, em 1933, da Escola Livre
de Sociologia e Política, em São Paulo, e, em 1934, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da Universidade de São Paulo. A crítica ao positivismo e ao racionalismo abre campo para
outras correntes. A partir dos anos 50, desenvolve-se a fase denominada sociologia científica, e,
aqui, é grande a influência norte-americana, com seu caráter internacional, institucional, pro-
fissionalizante, distinguindo ciência e ideologia, promovendo a pesquisa empírica e a metodo-
logia e adotando a teoria da modernização. Na segunda metade dos anos 60, abre-se a fase da
sociologia crítica, que aparece quando fracassam os projetos desenvolvimentistas. Para o soció-
logo Pablo Gonzalez Casanova, que assume, em 1966, a direção da Revista Mexicana de Sociologia e
a direção do Instituto de Investigações Sociais da Universidade Nacional Autônoma do Méxi-
co, a marca desse período, não somente no México mas em todo o continente, será a investiga-
ção da dinâmica da desigualdade. Investigação das condições demográficas, de alimentação,
nutrição, trabalho, emprego, consumo, economia, transporte, moradia, vestuário, lazer, recre-
ação, saúde, seguridade social, liberdades humanas, o voto e a participação da mulher (Sefcho-
vich, 1989). O que se propunha nesse momento? Uma interpretação política e social dos fenô-
menos com uma crítica do Estado. Estudar a realidade de cada país, com um enfoque marxis-
ta, torna-se uma forma de pensar que se generaliza. Para alguns analistas, é no chamado perí-
odo dependentista que o pensamento latino-americano realiza a criação original de um marco
interpretativo geral, a partir das relações entre o centro e a periferia, com a teoria da depen-
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dência. O tema da dependência começa a desaparecer quando se percebe que as suas teorias
não foram capazes de predizer o futuro dos regimes políticos da região e, muito menos, o
caráter das forças políticas que contribuíram para essas mudanças. Para esse sociólogo latino-
americano, a experiência e a novidade histórica que se passa a viver, a forma pela qual se vive
a crise em cada um dos nossos países e seus continentes, seus efeitos imediatos e os que podem
ocorrer em um futuro mais remoto eram temas que exigiam uma reflexão cuidadosa, de modo
que se tornou necessário, para as ciências sociais, pensar de forma diferente e recolocar ques-
tões que caminharam desde a própria conceituação do Estado, do movimento operário, do
movimento dos camponeses etc., até a metodologia empregada, ou seja, desde os temas até as
perspectivas. O que tem sido comprovado na literatura geral, a partir desse momento, é o
surgimento de novas categorias, novos elementos para interpretar a realidade.

É interessante observar que a rica e produtiva exploração de problemas sociais na América
Latina não incorporou, a não ser esporadicamente, o tema da saúde. Lembre-se que já havia
em alguns países, especialmente México e Peru, uma rica tradição médico-antropológica, que
viria marcar a produção científica atual. Há alguma preocupação quanto a isso entre os anos 30
e 40, mas é somente a partir das décadas de 60 e de 70 que essa incorporação realmente se
efetiva; ela se firma como tema de pesquisa e como preocupação de ensino pós-graduado.
Existem alguns antecedentes que podem ser lembrados, como convênios bilaterais entre o
governo dos Estados Unidos e diversos países latino-americanos, assinados em 1942, em que
há interesse pelos temas de saúde, até porque esse era um interesse da Divisão de Saúde e
Saneamento do Instituto de Assuntos Interamericanos. Por quê? Do ponto de vista militar,
havia interesse em melhorar as condições de saúde, sobretudo em relação às exigências das
Forças Armadas e das Forças Aliadas. Do ponto de vista político, era preciso cumprir as obri-
gações do governo americano em relação ao governo latino-americano e brasileiro, porque
havia sido feita uma conferência no Rio, em 42, e assumidas alguns compromissos em relação
a isso. Do ponto de vista da produção, era necessário obter um aumento da produção de
materiais essenciais em zonas onde existissem más condições de saúde. Do ponto de vista
moral, era interessante demonstrar com fatos, e não somente com palavras, os benefícios tangí-
veis da democracia em marcha e conseguir apoio da população civil. Esses eram alguns dos
pontos levantados nesses convênios bilaterais (García, 1989). Outro antecedente que pode ser
citado, no caso do Brasil, são as primeiras investigações antropológicas sobre fatores sociocul-
turais em saúde, que foram feitas nos serviços de saúde no final dos anos 30 e durante a década
de 40. Podemos citar dois antropólogos que fizeram esse trabalho: Charles Wagley e Kalervo
Oberg. O primeiro, que estava no Brasil desde 1939, a convite do Museu Nacional, realiza
estudos na região amazônica para a instalação do Serviço Especial de Saúde Pública, onde
permaneceu até 1946. Na década de 50, outro antropólogo, Kalervo Oberg, realiza, a pedido
do Serviço Especial de Saúde Pública do Instituto de Assuntos Norte Americanos, estudos de
comunidades em alguns estados brasileiros, a fim de subsidiar o planejamento sanitário. Em
outros países da América Latina, os primeiros cientistas que se incorporam também são antro-
pólogos. No caso da América Central, do Panamá, no Instituto de Nutrição da América Cen-



25

Ciências Sociais em Saúde

tral e Panamá (Incap), destaque-se que esses primeiros programas contavam com o patrocínio,
além do Instituto de Assuntos Inter-Americanos, da Oficina Sanitária Pan-Americana, da Divi-
são Internacional da Fundação Rockefeller e do Serviço Cooperativo Inter-Americano de Saúde
Pública. Isso mostra a antigüidade desses trabalhos, a qual se comprova vendo-se os primeiros
levantamentos de referências bibliográficas, em que aparece a medicina tradicional destacando-se
nessa produção, num primeiro levantamento sobre a produção científica na área das ciências da
conduta, feito em 1965 e publicado em 1966 (Badgley & Schulte, 1966). São trabalhos particular-
mente ilustrativos da complexa situação que se produz quando integrantes de equipes de saúde
entram em contato com populações ou comunidades latino-americanas. Alguns antropólogos já
analisaram muito bem esse período, e pode-se dizer que a quase totalidade dessa produção é iden-
tificada com a etnomedicina, é uma produção que não foi muito utilizada e se concentrou em
determinados grupos de estudo, em determinadas populações. De um modo geral, a teoria domi-
nante nesses trabalhos foi o funcionalismo cultural. A maior diferenciação do campo, no sentido de
uma antropologia médica e da saúde, seria tarefa desenvolvida a partir da segunda metade dos anos
70; nesse campo, a contribuição latino-americana é original e de expressiva qualidade.

Esses precedentes da pesquisa antropológica são importantes, mas a tentativa de incorpo-
rar as ciências sociais à saúde de forma sistemática vai ocorrer nos anos 60, em conseqüência de
algumas questões que favoreceram a inserção das ciências sociais através do ensino, questões
que se fizeram sobre o modelo biomédico e o seu papel orientador da formação médica. Nesse
momento, como conseqüência de uma série de seminários e de congressos realizados na Amé-
rica Latina, estabelece-se uma crítica muito contundente ao modelo de ensino que, então cen-
trado no biológico, passa a ser redimensionado, inclusive com a inclusão de novas disciplinas
no currículo: a epidemiologia, a administração, a bioestatística, as ciências da conduta. Essas
disciplinas aparecem como uma forma de criticar a biologização do ensino, calcada em práti-
cas individuais, centradas no hospital, introduzindo novos conhecimentos, mas, também, para
fornecer uma visão mais completa do próprio indivíduo. Trata-se da integração conhecida
como ‘biopsicossocial’, quando se trata do plano do indivíduo; e, no plano da comunidade, é a
chamada ‘medicina integral’, uma tradução da terminologia americana, ‘comprehensive medicine’,
que procura integrar a família; para isso, era muito importante a presença do cientista social
que pudesse desenvolver tal idéia, pois ele tinha instrumentos de análise da família, da comu-
nidade e poderia fornecer elementos para a inserção desse ensino no currículo das faculdades
de medicina. Esta é uma das faces desse momento, e é muito interessante quando verificamos
os levantamentos bibliográficos da época, pois, realmente, o ensino aparece de forma destacada
na bibliografia, seguido de estudos sobre a medicina tradicional, estudos demográficos, estu-
dos sobre a comunidade; aparecem em último lugar os estudos sobre serviços de saúde. No
período de 1970-1979, haverá uma modificação nessa ordem, e os estudos sobre a organização
social das práticas de saúde apresentarão uma porcentagem de 36% da produção. Lembre-se
que de 1980 a 1985 os levantamentos evidenciam que 45,3% da produção continuam a ser
representados pelos serviços de saúde e pela organização social das práticas de saúde, seguidos
de estudos sobre o processo saúde-doença, com 38,5% (Nunes, 1991).
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Há muitos pontos comuns na experiência latino-americana, tanto na emergência quanto
no desenvolvimento das ciências sociais em saúde; porém, deve-se ressaltar que as tendências
expressam as situações locais, como no México, onde as ‘corrientes fundacionales’, segundo a ex-
pressão de Roberto Castro, podem ser buscadas na antropologia médica, na medicina social e
na sociologia da saúde pública. Estas têm sido revisitadas por Ignácio Almada Bay, Eduardo
Menéndez, Mario Bronfman, Asa C. Noriega, Laurell e Julio Frenk e pelo próprio Roberto
Castro, para citarmos apenas alguns dos mais importantes pesquisadores naquele país. Como
analisa Castro (2003), uma segunda geração de sociólogos da saúde mexicanos, mesmo tendo
sido formados em algumas dessas correntes, mas com a experiência adquirida em outros con-
textos, enriqueceram as pesquisas com novos aportes teóricos e metodológicos, antes caracteri-
zados quase exclusivamente pela perspectiva estrutural e pelos enfoques da saúde pública.

Da mesma forma, pode-se acompanhar o desenvolvimento das ciências sociais na Vene-
zuela, que embora tenha suas origens no começo do século XX, como relatado por Roberto
Briceño-León, são incorporadas no mundo acadêmico, de forma institucionalizada, a partir da
segunda metade dos anos 50, seguindo de perto uma trajetória que foi bastante comum em
diversos países, inclusive o Brasil, ou seja, através do ensino. Nesse momento, os esforços de
Yolanda Machado, Díaz Polanco e Pedro Castellanos não podem ser esquecidos. Com uma
trajetória ascendente, as ciências sociais em saúde na Venezuela têm encontrado um terreno
fértil de produção científica, que, como mostra um dos seus líderes, Roberto Briceño-León
(2003), tem diversificado suas abordagens teóricas e metodológicas em uma diversidade temá-
tica de caráter pluralista.

Como já dito aqui, a questão do ensino tem sido uma preocupação constante do campo e
esteve durante os seus primeiros tempos bastante influenciada pela literatura norte-americana,
que vinha por intermédio de Parsons, Samuel Bloom, David Mechanic etc. Uma das propos-
tas, bastante original, foi feita por Juan Cesar García, que, tentando trabalhar aquilo que era
mais próximo ao estudante de medicina – a história natural da doença –, tenta introduzir a
questão do comportamento nesta história, tentando retraduzi-la para que ela pudesse servir
como uma forma de trabalhar as questões comportamentais dentro do processo pré-patogêni-
co, patogênico e dos três níveis de prevenção – primário, secundário e terciário –, amplamente
conhecidos de todos. Quando foram introduzidas, essas idéias sobre o social vinham com o
peso das disciplinas e com os conceitos da antropologia, da sociologia, da psicologia social,
somados a alguns conteúdos aplicados, na medida em que a incorporação do material teórico
deveria ser feito em situações práticas, entre as famílias e a comunidade. Impasses e desafios
têm sido a constante no campo do ensino. Hoje, podemos perfeitamente fazer a análise e traçar
a história desse ensino; porém, parece-me que as preocupações se deslocam do ensino da
graduação para o ensino de especialização e para o ensino de pós-graduação.

Retomando a história, lembramos que nos anos 70 importantes mudanças vão ocorrer,
toda uma crítica vai se fazer, não só pela insatisfação com os modelos de ensino, com a biblio-
grafia, com o modelo teórico: a própria questão sócio-sanitária da América Latina impunha
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uma revisão do campo. Toda essa impregnação vai levar a um repensar do campo das ciências
sociais, e em particular da sociologia, com a introdução muito clara de um marco que seria
uma característica distintiva das ciências sociais neste continente, o marco do materialismo
histórico. Deve-se destacar o papel desempenhado por Juan César García, que liderou por
quase 25 anos as atividades das ciências sociais no continente latino-americano. Graças ao seu
empenho junto à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), dois eventos foram organiza-
dos em 1972 e 1983, em Cuenca, no Equador, para se discutir as ciências sociais (Nunes, 1986).
Muitas são as lembranças desses momentos, mas as contribuições objetivas desse período já
fazem parte da história: o incentivo para a criação dos cursos de pós-graduação em medicina
social (México e Rio de Janeiro), a discussão de marcos teóricos e metodológicos e a gradativa
incorporação das ciências sociais na elaboração das políticas e das práticas de saúde. Essa busca
pela identidade e legitimação da área na América Latina foi sendo paulatinamente implemen-
tada, com uma rica produção científica. A discussão desse modelo alternativo, a idéia de que,
nesse momento, a área passa a ter a sua identidade e sua legitimação fazem parte de um perío-
do de intensa inquietação teórica e de movimentos que concorrem para dar visibilidade às suas
atividades. No caso do Brasil, são trabalhos que vão analisar o mercado de trabalho médico,
sua articulação com a prática social, a articulação da questão da medicina com a estrutura social
nos planos político, ideológico, econômico: dois trabalhos marcantes de Cecília Donnangelo
(1975), a tese de Sergio Arouca (1975) e os trabalhos de Roberto Nogueira (1977) e de Ricardo
Mendes-Gonçalves (1979) sobre a questão da prática médica a vinculam às características das
sociedades e às demais práticas no modo de produção capitalista. São trabalhos da maior im-
portância e constituem marcos dos anos 70. Inclua-se a pesquisa realizada por Roberto Macha-
do e uma equipe de pesquisadores do Rio de Janeiro, sobre as questões das origens da medici-
na social e da constituição da psiquiatria no Brasil, um trabalho fundamental na perspectiva
foucaultiana (Machado et al., 1978). Os problemas dos anos 70 continuavam presentes, era
uma crise bastante intensa, a tendência recessiva da economia em vários países, o processo
inflacionário, o aumento da dívida externa, uma série de problemas... No campo internacio-
nal, a saúde é repensada, e aparece a atenção primária em saúde, como seu slogan ‘Saúde para
Todos no Ano 2000’. No plano nacional, movimentos dos sanitaristas desencadeiam a forma-
ção de duas associações: em 1976, o Cebes (Centro Brasileiro de Estudos da Saúde), em 1979,
a Abrasco (Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva).3 Também há recursos
financeiros: a Finep (Financiadora de Estudos e Pesquisas) desempenha um papel importante,
permitindo uma infra-estrutura científica e tecnológica para a pesquisa em saúde, mas não
subsumida à pesquisa biomédica. A tudo isso se somam a preocupação teórica, a instituciona-
lização do conhecimento pela pós-graduação e o início de uma intensa produção científica.

Nessa direção, outros estudos vão sendo feitos com perspectivas que contemplam as análi-
ses macrossociais, articulando os aspectos econômicos, políticos, ideológicos: o estudo de Bra-
ga (1978) sobre a relação entre as políticas de saúde e economia, enfatizando a abordagem

3 Não se pode deixar de citar, como instituição de destaque, a Associação Latino-Americana de Medicina Social (Alames),
criada em 1984, e diversas associações em muitos países da América Latina.
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macroeconômica, e o de Madel Luz (1978), centralizando na mediação institucional a análise
das políticas de saúde e conferindo um peso importante às análises dos níveis político e ideoló-
gico. Nos anos 80, a questão da previdência aparece em um dos primeiros trabalhos sobre a
questão política da previdência, o livro fundamental de Amélia Cohn (1980), e em vários
trabalhos sobre políticas de saúde que deixarei de citar pela falta de tempo. A previdência
reaparece no trabalho de Jayme de Oliveira e Sônia Fleury Teixeira, em 1985, mas vista de
uma maneira em que atores e interesses sociais também são importantes na correlação de forças
que estruturam o sistema previdenciário. Outras questões serão estudadas: as referentes ao
consumo de medicamentos, ao tratamento do medicamento como mercadoria – hoje, em al-
guns trabalhos, o medicamento não é mais visto apenas dessa maneira, mas em seu papel
social, em seus significados. Essas mudanças de análises foram conduzidas por mudanças me-
todológicas e teóricas. Há, ainda, os trabalhos sobre a profissão e o trabalho médico. Os estudos
pioneiros feitos sobre a questão do trabalho médico (realizados por Donnangelo) vão se desdo-
brar e se estender para além da USP (Departamento de Medicina Preventiva), com outras
abordagens teóricas e outros estudiosos. Os estudos socioepidemiológicos feitos nesse momen-
to são estudos fundamentais; uma das doenças mais estudadas, em que fatores sociais estão
presentes, é a doença de Chagas. A doença de Chagas é estudada em sua relação com a migra-
ção, o processo urbano, a estrutura agrária etc. Chagas continuará a ser tema de estudos socio-
lógicos, como pode ser visto nas pesquisas de Briceño-Léon realizadas nos anos 80 e publicadas
em 1990 (La casa enferma). A quantidade de trabalhos e a linha antropológica que vai se desen-
volvendo também a partir dos anos 80, já em direção aos anos 90, será bastante intensa. Eu
lembraria um trabalho que se tornou importante na área antropológica. A tese de Luiz Fernan-
do Duarte (1986), pelo desdobramento que teve em muitos estudos subseqüentes: nela, Duarte
utiliza categorias fundantes, como as questões do físico-moral, da pessoa, do nervoso, das clas-
ses populares. O estudo das racionalidades dos sistemas não alopáticos, as terapias corporais e
a questão da metodologia também estão presentes. José Carlos Pereira (1983) elabora uma tese
muito influenciada pelo trabalho de Florestan Fernandes, Fundamentos Empíricos da Explicação
Sociológica, no qual ele procura entender quais eram as ‘explicações’ de muitos trabalhos que
foram escritos na área, analisando-os pela teoria que os fundamentavam, o funcionalismo, a
dialética, o método compreensivo weberiano. Em certo sentido, a conjuntura política, que
historicamente é identificada com o processo de abertura, permite a retomada e que se trate de
questões que até então não haviam sido incluídas. A reforma sanitária será importante porque
ela possibilita que estudos utilizando as categorias da ciência política venham à tona. Em rela-
ção a essa produção, que avança pelas décadas seguintes, dos anos 80 até agora, é evidente a
diversidade teórica que se repete, como já assinalamos, em outros dois países, o México e a
Venezuela, e certamente será também encontrada na Colômbia, Argentina e Chile. Há traba-
lhos que utilizam os conceitos de campo e habitus, na vertente desenvolvida por Pierre Bour-
dieu; análises que trabalham com a perspectiva da ação comunicativa de Jürgen Habermas; a
análise do discurso de Michel Foucault; Clifford Geertz será a referência para as pesquisas
sobre aspectos simbólicos culturais das práticas médicas, assim como a perspectiva das relações
indivíduo-comunidade na proposta de Agnes Heller. As idéias de Félix Guattari sobre subjeti-
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vismo e territorialidade; os conceitos sobre as ações baseadas nas regras da vida coletiva, de
Alain Touraine; as construções teóricas sobre Estado de Paul Evans, Lechner, Guilhermo Odon-
ne; o estudo sobre as representações da vertente de Claudine Herlizch ou da questão do simbó-
lico e sua interpretação, na vertente de Paul Ricoeur; as tensões entre regulação social e emanci-
pação social, na perspectiva de Boaventura de Souza Santos: fazer referências a esses teóricos não
supõe que não tenha havido uma análise crítica de suas abordagens. Muitos dos nossos contem-
porâneos estabeleceram críticas bem realizadas sobre certos enfoques, buscando as fundamenta-
ções teóricas e metodológicas que têm embasado pesquisas em saúde. É ímpar, por exemplo, a
contribuição trazida por Cecília Minayo com o seu trabalho O Desafio do Conhecimento (1989), que se
tornou um clássico para as pesquisas qualitativas em saúde e foi ampliado com o seu mais recente
trabalho junto com Suely Deslandes, Caminhos do Pensamento: epistemologia e método (2002).

Deixo para o final duas observações que formam entre si um elo muito importante para as
ciências sociais. As histórias particulares que marcam as ciências sociais em distintos países da
América Latina têm encontrado, desde 1991, um espaço de encontro e renovação que se repete a
cada dois anos – o Fórum Latino-americano de Ciências Sociais e Saúde, o que evidencia a
importância crescente deste campo que se estende do extremo Sul andino à capital portenha,
segue pelo território brasileiro, sobe a cordilheira dos Andes e aporta no mar do Caribe. Em cada
país ele terá feições próprias, mas há muito em comum quando se atenta para a sua presença na
academia, nos serviços e nas políticas de saúde, como um traço que lhes confere identidade.

 Neste momento, repito algumas idéias que expus no II Congresso Brasileiro de Ciências
Sociais em Saúde, em 1999:

A sociologia é produto da modernidade, e a sociologia da saúde, que tem suas origens no pós-
guerra, seria produto da pós-modernidade, mas, em realidade, ela traz as marcas dos dois
períodos. De certa forma, ela será pensada nessa crise do pós-Segunda Guerra e enfrenta
hoje as vicissitudes das imensas transformações ocorridas no final do século XX. Tendo as suas
origens na modernidade, a sociologia assentou suas crenças e seu projeto no quê? No progres-
so, no melhoramento social, numa visão providencialista do futuro, mas isso, parece, foi se
perdendo, está se perdendo cada vez mais. Equipada para entender esses processos em
grandes narrativas, enfrenta, na atualidade, a necessidade de repensar os processos que
configuram uma outra ordem social e uma outra sociedade. (Nunes, 2003)

As mudanças que se manifestaram nos anos 80 supõem o triunfo não somente de novas
hegemonias, mas, também, de novas categorias. Incluem-se o discurso da globalidade, a rede-
finição da soberania, a diminuição das desigualdades e a eliminação das iniqüidades.

Para concluir, retorno ao início. Esta foi a forma que encontrei para pensar a memória e
a história, ou melhor, para dizer, como Nora (1993:24), que “Na mistura, é a memória que dita
e a história que escreve”. Talvez por causa desse duplo pertencimento, eu tenha esquecido
muitas coisas importantes. Desculpem-me, mas, como dizia Borges, “La memoria esta hecha en
buena parte de olvido”.
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