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Apresentação 

A presente coletânea reúne trabalhos que buscam refletir sobre questões 

relativas à compreensão da doença (particularmente da doença mental) como 

experiência, vivida e significada em contextos de ação e interação. Apesar de 

independen tes , os capí tulos encont ram-se l igados por uma l inha teór ico-

metodológica comum. Fundamentam-se, todos, em (re)leituras das teorias so

ciais de base fenomenológica (principalmente a existencial e etnometodológica), 

da hermenêutica e do pragmatismo. Contudo, é importante observar que não se 

teve preocupação de seguir à risca os processos discursivos e os quadros de 

referência dessas 'escolas ' . É sempre problemático delimitar, com simples ró

tulos, a natureza e pressupostos de um certo conjunto de idéias. Entretanto, a 

diretriz fenomenológica, se assim podemos dizer, é, sem dúvida, preponderante 

na análise das questões levantadas. 

Com exceção parcial de um deles, os artigos desta coletânea são inéditos. 

Apresentaram-se versões ou partes desses artigos, contudo, em congressos nacio

nais ou internacionais de ciências sociais ou de saúde coletiva. Os debates e dis

cussões realizados em tais congressos ajudaram substancialmente os autores a 

questionar e desenvolver alguns aspectos significativos sobre o tratamento dos 

dados e a elaboração conceitual das temáticas analisadas. Cabe mencionar a parti

cipação nos Grupos de Trabalho (GTs) Corpo, Pessoa e Doença da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs) e Associa

ção Brasileira de Antropologia (ABA): a interlocução com os colegas destes GTs, 

particularmente com Luís Fernando Duarte e Ondina Fachel Leal, foi bastante 

enriquecedora. Também nos beneficiamos do olhar crítico de Carlos Coimbra, 

Marcos Queiroz, Jean Langdon, Cecília Minayo, Ana Canesqui e Luis Castiel, 

com quem se discutiram algumas das idéias aqui apresentadas. Os cursos minis

trados em cursos de pós-graduação e graduação da Faculdade de Filosofia e Ciên

cias Humanas da Universidade Federal da Bahia (Ufba) serviram de forma particu

lar à sistematização dos autores e teorias discutidos nos artigos. 

Embora tenham por objetivo refletir sobre aspectos teóricos ou conceituais 

das ciências sociais em saúde, os artigos se fundamentam em dados empíricos, 

produzidos em pesquisas desenvolvidas no âmbito do Núcleo de Estudos em 



Ciências Sociais e Saúde (ECSAS) da Universidade Federal da Bahia, criado em 

1993. Juntamente com outros pesquisadores nacionais, os integrantes do núcleo 

participaram da coordenação do I Encontro Nacional de Antropologia Médica 

(1993). Desde então, têm-se engajado em pesquisas sob os auspícios de diferen

tes agências financiadoras, em organizações de seminários, em ensino e orienta

ção na graduação e pós-graduação. Assim, podemos dizer que esta coletânea é 

fruto de um trabalho conjunto, envolvendo, além de nós, autores, toda a equipe de 

pesquisadores e bolsistas do ECSAS. Entre os primeiros cabe mencionar e agra

decer a contribuição inestimável de Maria Gabriela Hita, colega do ECSAS e do 

Departamento de Sociologia, primeira leitora e crítica de praticamente todos os 

capítulos, além de parceira em muitas de nossas discussões e projetos. A colabo

ração dos estudantes que compõem a equipe do ECSAS, por sua vez, não se 

resume à atuação na produção de dados: sua participação nos seminários semanais 

de discussão teórica enriqueceu e ampliou nossa visão. Estes seminários têm re

velado grande importância na sedimentação de nossa posição intelectual. Os quase 

intermináveis debates aí travados nos permitiram tornar mais claras, se não as 

respostas, ao menos as questões que nos interessam desvendar. Assim, gostaría

mos de agradecer aos bolsistas: Márcio Barbosa, Paula Schaeppi, Litza Cunha 

(estas duas co-autoras de um dos capítulos), Suely Messeder, Lícia Barbosa, 

Suely Motta, Osvaldo Bastos, Juliana Rocha, Cláudia Garcia, Salete Nery, Marcos 

Rubens, João Sátiro Almeida, Juliana Hupsel, Viviane Hermida e Jucileno Oliveira. 


