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APRESENTAÇÃO

Esta obra visa a sistematizar as discussões e reflexões que ocorreram durante o VII Congres-
so Latino-americano de Ciências Sociais e Saúde, realizado em Angra dos Reis, estado do
Rio de Janeiro, de 19 a 23 de outubro de 2003. Esse, como cada um dos congressos anterio-
res, teve como um dos seus frutos a publicação de seleção dos textos apresentados por autores
de referência e discutidos nos grupos de trabalho que se reuniram no evento. Os vários livros
publicados têm servido às pesquisas e à docência nos diferentes países do continente e cons-
tituído importante biblioteca de referência das ciências sociais e saúde latino-americanas.1

O VII Congresso deu continuidade aos eventos semelhantes ocorridos nas últimas duas
décadas, de periodicidade bianual, no Chile, Argentina, México, Venezuela, Peru e Brasil,2

reunindo cientistas sociais, médicos, enfermeiros, psicólogos e sanitaristas em torno das ques-
tões sociais, políticas e culturais que afetam a saúde coletiva na região. Esses congressos, ao
mesmo tempo que aprofundam temas regionais, vinculam-se institucionalmente ao Fórum
Mundial de Ciências Sociais e Medicina, criado há cerca de 20 anos em torno da revista Social
Science and Medicine para aprofundar, socializar e divulgar os conhecimentos das ciências sociais
aplicadas à saúde.

No evento de Angra dos Reis, tivemos a presença da atual secretária-geral do Fórum Mun-
dial, sua maior autoridade por delegação das representações dos países, a dra. Akile Gürsoy,
da Turquia. A criação dessa instância internacional se deveu, entre outros motivos, à consta-
tação da necessidade de se fortalecer um pensamento próprio e adequado das ciências sociais
em saúde. O VII Congresso enfatizou as contribuições das ciências sociais para a superação

1 Vide texto de fundação do International Forum for Social Science and Medicine na América Latina, organizado por Roberto
Briceño-León, Las Ciencias Sociales y la Salud en América Latina. Caracas: Fundación Polar, 1999, e os que se seguiram, referentes aos
IV, V e VI Congressos Latino-americanos de Ciências Sociais e Saúde, respectivamente, BRONFMAN, M. & CASTRO, R.
(Orgs.) Salud, Cambio Social y Políticas: perspectivas desde la América Latina. México, D.F.: Edamex, 1999; BRICEÑO-LEÓN, R.; MINAYO,
M. C. de S. & COIMBRA JR., C. E.,A. (Orgs.) Salud y Equidad: una mirada desde las ciencias sociales. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz,
2000; CÁCERES, C. et al. La Salud como Derecho Ciudadano: perspectivas y propuestas desde América Latina. Lima: Universidad Peruana
Cayetano Heredia, 2003.

2 Até o presente, o Brasil é o único país no qual o congresso se realizou duas vezes.



14

CRÍTICAS E ATUANTES

dos grandes desafios da saúde coletiva na região. Estrategicamente, o evento buscou focalizar,
ainda, a construção de laços de cooperação visando às oportunidades de compartilhamento
de investigações e de produção científica não somente entre os pesquisadores de diferentes
países, mas também entre a academia e os serviços de saúde.

Durante o congresso houve duas conferências magistrais: uma do dr. Johannes Sommer-
feld, coordenador do Programa de Pesquisas Sociais do TDR/WHO, intitulada ‘TDR’s
social research agenda on globalization, inequalities and infeccious diseases’, e outra, profe-
rida pelo Dr. Everardo Duarte Nunes, professor da Faculdade de Medicina da Unicamp,
que versou sobre ‘As ciências sociais e saúde: uma reflexão sobre sua história’. Durante o
evento, foram ainda homenageados dois cientistas sociais cuja obra foi indicada pelo Co-
mitê Científico do VII Congresso como fundamental à consolidação do campo das ciên-
cias sociais e saúde na América Latina: o venezuelano Roberto Briceño-León, ex-secretá-
rio-geral do Fórum Mundial de Ciências Sociais e Medicina, e o brasileiro Everardo Duar-
te Nunes. Com o objetivo de contribuir para a disseminação do pensamento social em
saúde latino-americano, foi lançado durante o evento um número temático da revista Ciên-
cia & Saúde Coletiva, denominado Ciências Sociais e Saúde na América Latina: visões con-
temporâneas, que teve como editor convidado o Dr. Everardo D. Nunes.

Seguindo a linha e a tradição dos anteriores, esse congresso convergiu sua dinâmica para os
debates e reflexões em pequenos grupos. A participação nas equipes se baseou em artigos de
referência sobre os temas principais e na livre escolha dos participantes. Os textos foram enco-
mendados a pesquisadores, cientistas sociais ou da área biomédica de vários países da região e
colocados, em versão preliminar, à disposição dos participantes, de forma que todos os interes-
sados tiveram acesso ao conjunto dos trabalhos apresentados e discutidos. O formato de
funcionamento do congresso se aproximou da idéia de um conjunto de ‘oficinas de constru-
ção do conhecimento’. Estudantes, jovens pesquisadores e profissionais técnicos do setor
Saúde também participaram, embora sua presença tenha ocorrido em menor número devido
a dificuldades de financiamento para um evento desse tipo.

O conteúdo das discussões, esboçado por um comitê científico, passou por um período de
consulta pública à comunidade de ciências sociais e saúde na América Latina, por via eletrônica,
de modo a salvaguardar a relevância dos temas. Todo o esforço a partir de então consistiu em
escolher os melhores colaboradores para escrever os trabalhos, de forma a: (a) responder a um
cenário das necessidades dos sistemas de saúde latino-americanos e (b) propiciar aos participantes
uma discussão teoricamente densa e estabelecer uma agenda positiva.

Foram debatidos 19 temas, a saber: (i) Indicadores de condições de saúde e desigualdades
sociais; (ii) Mudanças demográficas e desafios à saúde dos idosos na América Latina; (iii) Papel
das agências internacionais no financiamento e na definição de políticas de saúde na América
Latina; (iv) Papel das ONGs na construção da política de saúde na América Latina; (v) Ética e
ciências sociais em saúde; (vi) Etnicidade, raça e saúde na América Latina; (vii) História da saúde
na América Latina e personalidades marcantes na construção do setor na América Latina; (viii)
Contribuição da antropologia para o desenvolvimento das práticas de saúde na América Latina;
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(ix) Práticas alternativas em saúde na América Latina; (x) Novos discursos e velhas práticas
em saúde pública na América Latina, com ênfase nas propostas de promoção da saúde e da
qualidade de vida; (xi) Modelos conceituais e experiências em curso das relações entre saúde
e ambiente na América Latina; (xii) Novos problemas de gênero na América Latina, com
destaque para as desvantagens da saúde masculina; (xiii) O impacto da violência sobre a saúde
na América Latina; (xiv) Participação popular, projetos de solidariedade e de promoção da
vida, e discursos e práticas de educação em saúde na América Latina; (xv) Novas tecnologias
de informação e educação em saúde na América Latina, provocadas pela revolução do setor
de informação e de comunicação; (xvi) Mudanças globais no mundo do trabalho e seus
impactos sobre a saúde na América Latina; (xvii) Novos impactos do consumo de álcool e
drogas sobre a saúde na América Latina; (xix) Economia da saúde na América Latina, tendo
como referência a questão social.

Foram discutidos 54 textos relacionados aos temas listados, dos quais 38 estão sendo
publicados aqui. Para apresentá-los, seria plausível utilizar várias classificação, pois, geral-
mente, cada um deles ultrapassa os limites disciplinares clássicos. Adotamos um tipo de
categorização detalhado a seguir, sugerindo aos leitores que façam suas próprias escolhas.

Começamos pelas abordagens teóricas. Nesse conjunto de textos, os autores lançam
um olhar histórico, sociológico, antropológico, filosófico e ético sobre o campo da saúde,
por meio de revisões da literatura, ensaios pessoais e propostas inovadoras. Nesse grupo
estão os trabalhos de Everardo Duarte Nunes, Madel Therezinha Luz, Carlos Machado de
Freitas, Juan Guillermo Figueroa Perea, Victor Vincent Valla, José Ricardo de Carvalho
Mesquita Ayres e Marcos S. Queiroz.

A seguir, vêm as abordagens disciplinares tratando de investigações específicas. Na área da
antropologia, há textos sobre o corpo e a reformulação das práticas sanitárias, desenvolvidos por
José Carlos Rodrigues, Luiza Garnelo e Esther Jean Langdon. Nas investigações sobre a história
e sobre os construtores do pensamento e das práticas em saúde, apresentamos os trabalhos de
Diego Armus, Nísia Trindade Lima, André Pereira Neto, Emílio Quevedo e Marta Eugenia
Rodriguez. As autoras Virgínia Torres Schall e Celina Maria Modena, Miriam Struchiner, Taís
Rabetti Gianella e Regina Vieira Ricciardi tratam dos desafios, para a educação em saúde, trazidos
pelas transformações da era da informação e da comunicação.

Um terceiro bloco de trabalhos detém-se nas questões relacionadas ao Estado e às políticas
de saúde. Aborda as reformas promovidas pelos governos em toda a América Latina e as
mudanças nas relações internacionais, em contraponto às desigualdades sociais na região. No
primeiro caso houve balanço e projeções a respeito da forte inflexão reformista da década de 90
do século XX, tratados por Celia Almeida, Jorge Diaz Polanco e Mario Bronfman. Em contra-
ponto estão os estudos sobre desigualdades sociais em saúde de Hugo Spinelli e de José Norber-
to Walter Dachs, Alexandra Bambas e Juan Antonio Casas.

O quarto bloco trata da cidadania em suas responsabilidades e demandas ao setor Saúde. Os
textos de Graciela Biagini, Benno de Keijzer, Sandra Vallenas e Mabel Grimberg abordam a
participação social e o empoderamento de diferentes atores sociais. Outro conjunto de textos
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aprofunda questões de grupos específicos segundo gênero, raça/cor e faixas etárias, com os
trabalhos de Carlos Cáceres, Francisco Inácio Bastos e Cláudia Travassos, Simone Monteiro e
Marcos Chor Maio, Mara Viveros, Renato Veras, Ana Amélia Camarano, Maria Fernanda
Furtado Lima e Costa e Elizabeth Uchoa. Um terceiro grupo de abordagens analisa a econo-
mia e os problemas ambientais sob a ótica dos sujeitos e das coletividades, tendo como
autores Carlos Minayo-Goméz e Sonia Maria da Fonseca Thedim-Costa, Brani Rozemberg
e Carlos José Saldanha Machado.

Por fim, apresentamos os trabalhos que focalizam problemas sociais com forte impacto
sobre a saúde. Num bloco estão os que tratam do alcoolismo e drogadição, com a reflexão de
Eduardo Menéndez e Renée Beatriz di Pardo, Eduardo Viana Vargas e Marcos Baptista. Noutro,
também foi discutida a violência social, vista como fenômeno relevante em toda a América
Latina, repercutindo na saúde das populações, no perfil dos serviços de saúde e na qualidade de
vida. Tais questões são tratadas por Saúl Franco Agudelo, Edinilsa Ramos de Souza, Roberto
Briceño-León, Luisa Iñiguez Rojas, Simone Santos e Chistovam Barcellos, Márcia Thereza Couto
e Lilia Blima Schraiber.

O evento não teria sido possível sem o apoio incondicional da Fundação Oswaldo Cruz,
que, por intermédio de sua Presidência e de quatro de suas unidades – Escola Nacional de Saúde
Pública, Instituto Fernandes Figueira, Casa de Oswaldo Cruz e Centro de Pesquisas Leônidas &
Maria Deane –, promoveu o VII Congresso. O evento também foi apoiado pela Associação
Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), pelo Ministério da Saúde, pela
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), pela Fundação Carlos Chagas Filho de Am-
paro à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), pelo Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo Centro de Pesquisa sobre Gênero e Sexuali-
dade do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pelo
International Development Research Centre (IDRC) e pela Fundação Ford.

Como o leitor poderá constatar, este livro evidencia um momento pujante de produção
intelectual na área de ciências sociais em saúde, embora essa dinâmica não esteja igualmente distri-
buída na América Latina, seja porque não tivemos a presença, no congresso, de representantes de
todos os países, seja pela desigualdade nos investimentos científicos no interior de cada um deles.
Apesar dessa evidente limitação, consideramos que o leitor encontrará aqui material original para
ampliar sua reflexão e aprofundar seus conhecimentos acerca das ciências sociais e saúde na
América Latina.

Os Organizadores




