
 

 
Documento Resultante de Oficina do III Congresso de Ciências  

Sociais e Humanas em Saúde – as Relações com os  
Organismos Nacionais de Fomento à Pesquisa.  
Análise e Perspectivas das Políticas em Curso. 

 
O surgimento, há cerca de três décadas, da Saúde Coletiva em nosso país se deu 

pela junção de várias áreas disciplinares em torno de um tema. A contribuição das Ciências 
Sociais e Humanas se fez desde este momento inaugural, e tornou-se parte fundamental e 
estruturante deste campo ao longo destes anos. A história de práticas e políticas públicas 
em geral e especialmente em saúde; as dimensões sociais e antropológicas do processo 
saúde-doença e das práticas de atenção à saúde; a crítica filosófica de conceitos e 
pressupostos; a análise da formulação das políticas; as dimensões econômicas da atenção à 
saúde (das quais é testemunho a própria expressão “complexo médico-industrial”) foram e 
são dimensões fundantes e fundamentais da Saúde Coletiva. Esta área nasceu e cresceu no 
Brasil lendo Marx, Durkheim, Weber, Canguilhem, Lévi-Strauss Foucault e Bourdieu entre 
outros tantos.  

 
O III Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde foi testemunha da 

vitalidade desta fração do campo da Saúde Coletiva; basta contemplar o programa das 
atividades para verificar-se a seriedade e o afinco com que os pesquisadores deste campo 
têm dedicado à produção acadêmica da área: foram inscritos 2.032 trabalhos, dos quais 443 
foram apresentados oralmente e 1.589 sob a forma de posters; foram realizadas dez oficinas 
temáticas pré-congresso; o próprio congresso contou com 1.800 participantes. 

 
Os procedimentos de avaliação da produção científico-acadêmica por parte das 

agências oficiais, contudo, não contemplam de forma adequada a especificidade da forma 
de gerar saber desta sub-área. Os ritmos de produção são diversos; a autoria isolada é mais 
freqüente; o diálogo com os clássicos é parte importante da produção acadêmica. Sendo 
assim, os critérios de avaliação de pesquisadores e programas de pós-graduação na Saúde 
Coletiva devem obrigatoriamente considerar a diversidade de situações existente na área. 
Vemos com preocupação, contudo, que apesar de inegáveis progressos, como a 
incorporação da produção de livros e capítulos de livro às avaliações, ainda enfrentamos 
obstáculos consideráveis. A concessão de bolsas de produtividade em pesquisa, por 
exemplo, não contempla pesquisadores das áreas de ciências sociais e humanas na mesma 
proporção que estes representam no campo da Saúde Coletiva. Isto se reflete e ao mesmo 
tempo é causado pela sub-representação deste segmento nos diversos comitês de avaliação. 

 
Tendo em vista o acima exposto, a comissão temática de Ciências Sociais em Saúde 

da ABRASCO, reunida no III Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, 
elaborou o presente documento, com proposições concretas para que nossa sub-área tenha o 
devido reconhecimento no campo da Saúde Coletiva. Entendemos que, como órgão de 
representação desta sub-área na nossa associação maior, cabe a esta Comissão conduzir 
essa discussão junto aos fóruns adequados, como por exemplo as agências de fomento à 
pesquisa, com base nas observações já apontadas nesta oficina e reforçadas pela realização 
de outros eventos. Dentre estes, cabe destacar o I Encontro Paulista de Ciências Sociais e 



 

Humanas em Saúde, realizado pela Associação Paulista de Saúde Pública com o apoio da 
Universidade Federal de São Paulo.  

 
Um primeiro ponto a considerar é o da identificação e fortalecimento de veículos de 

difusão, de modo a ao mesmo tempo dar mais visibilidade e qualificação à produção da 
área. Propomos a identificação dos periódicos nacionais que concentram a maior parte da 
produção do campo, para que se proceda, se for o caso, ao upgrade de seu Qualis na 
CAPES, bem como a proposição da chancela da ABRASCO a editoras e/ou coleções que 
acolham a nossa produção. 

 
 Um segundo ponto é garantir a qualificação adequada da área de Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde nos programas de Saúde Coletiva. Não é aceitável a ocorrência, como 
por vezes tem-se dado, da criação de novos programas ou áreas de concentração sem sequer 
a presença de um pesquisador qualificado na área.  

 
Propomos ainda o fortalecimento da representação da sub-área nos diversos comitês 

de avaliação, como parte integrante que somos da área de Saúde Coletiva, e com uma 
presença à altura de nossa participação na área. Acreditamos ser necessário ainda reativar e 
melhorar o sistema de comunicação entre o Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação da 
ABRASCO e os professores e pesquisadores das Ciências Sociais e Humanas em Saúde. 

 
Percebemos, também, uma falta de sintonia nos critérios de avaliação entre as 

agências de fomento, especialmente CAPES e CNPq, que necessitariam de maior 
compatibilização, por exemplo, quanto à aceitação efetiva da produção em livros e 
capítulos de livros no mesmo patamar que artigos.  

 
Do ponto de vista estratégico, devemos buscar a construção de alianças com outras 

subáreas, Grupos de Trabalho e Comissões da ABRASCO, sem prejuízo de se buscar 
apoios também nas Medicinas, Fisioterapia, Odontologia, Enfermagem, Farmácia e 
Nutrição, nossos parceiros nas áreas temáticas do CNPq e da CAPES. Ainda neste sentido, 
consideramos ser importante a interlocução com as próprias áreas de Ciências Sociais e 
Humanas que também sofrem com os excessos da normatização avaliativa.  

 
Ainda neste sentido, entendemos que cabe às Ciências Sociais e Humanas a reflexão 

crítica sobre as concepções sobre “ciência” e “produção” acriticamente adotadas em nosso 
meio. A adoção de uma lógica de mercado, de competição excludente, que concentra no 
topo de pirâmides imaginárias os recursos não é nem justa, nem produtiva. É fundamental 
incentivar também a cooperação e solidariedade entre pesquisadores, buscando incentivar a 
criatividade científica e o livre pensamento. 

 
Por último, entendemos que o próprio desenvolvimento da sub-área de Ciências 

Sociais e Humanas, expresso na bem sucedida trajetória que vai da reestruturação da 
própria Comissão à a realização do presente Congresso, exige a elaboração de um novo 
plano diretor para a sub-área, definindo as suas diretrizes básicas. 
 
 


