
RELATÓRIO DA OFICINA COMISSÃO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM 

SAÚDE 

IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva da ABRASCO 

Local: Hospital das Clinicas da UFPE 

Data: 31 de outubro de 2009 

Horário: 9:00 às 13:30 

Participantes: Keneth, Leny Trad, Madel Luz, Roseni Pinheiro, Jorge Iriart, Maria 

Helena Mendonça, Malu Bossi, Parry Scott.  

I- Pauta: 

• Plano diretor  

• Indicação da Profª Leny Trad (UFBA) para assumir a coordenação da 

comissão. 

• Organização do VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em 

Saúde 

• Consulta da comissão de Comissão de Políticas, Planejamento e Gestão 

política quanto à possibilidade de realização conjunta do V Congresso 

Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde e do I 

Congresso de Políticas Públicas e de Saúde (titulo ilustrativo). 

III- Desenvolvimento 

Apesar de ter um número reduzido de participantes, os presentes avaliaram que a 

oficina foi produtiva, tendo conseguido definir pontos importantes no tocante ao 

seu objetivo principal: a organização do VI Congresso Brasileiro de Ciências 

Sociais em Saúde. O grupo lamentou os problemas ocorridos em decorrência da 

ausência de financiamento para viabilizar a participação dos membros da comissão. 

Foi feita ainda um esclarecimento por parte de Madel sobre o seu empenho em 

tentar solucionar junto à secretária da ABRASCO os problemas com liberação de 

passagem, citando, especificamente, a situação de Rubem Adorno. 

O fato de que as oficinas do congresso da ABRASCO ocorressem em local bastante 

distante do Centro de Convenções, foi outro fator que na opinião dos presentes 

dificultou uma participação mais ampliada. Vale registrar que a freqüência em parte 

das oficinas ocorridas no mesmo local também foi baixa. Apresenta-se a seguir, d 

modo sintético, os principais pontos discutidos e encaminhamentos referentes aos 

pontos de pauta da oficina. 



Ponto I – Plano Diretor 

Com relação ao Plano Diretor da área ressaltou-se a necessidade de se investir na 

sua implementação, destacando-se, sobretudo, dois desafios principais: 1) superar 

o uso instrumental e/superficial das teorias e métodos das Ciências Sociais no 

campo da Saúde Coletiva; 2)contrapor-se aos critérios de avaliação da produção 

científica (por parte da CAPES,  das agências de fomento, dos programas de Pós-

graduação, de editores de periódicos científicos etc.) vigentes no Brasil, os quais 

não contemplam, favorecem ou reconhecem a especificidade dos modos de 

produção das CSHS.    

Com relação ás diretrizes do plano Diretor da área devem ser ressaltada alguns 

avanços no que se refere a desconcentração da produção em consequência do 

fortalecimento de núcleos de pesquisa fora do eixo Rio-São Paulo. Destaca-se as 

iniciativas de realização de eventos regionais, a exemplo dos encontros promovidos 

em São Paulo.   

Deve-se ressaltar ainda a importância da implantação e funcionamento regular da 

lista de discussão de CS como elemento que vem favorecendo a integração entre os 

pares, a socialização e debate de temas e fatos relevantes, a produção mais 

participativa de atividades da nossa comissão.   

Ponto II –Indicação da Profª Leny Trad (UFBA) para assumir a coordenação da 

comissão. 

Kenneth esclareceu aos participantes que diante da sua incorporação na nova 

diretoria da Abrasco para a gestão 2009-2011, seria impossível seguir a frente da 

coordenação da Comissão de CSHS. Neste sentido ele passaria o cargo para a vice-

coordenadora a prof. Leny Trad. A indicação foi referendada pelos presentes.  Foi 

destacado como oportuna e estratégica para a Comissão de CSHS a presença de 

Kenneth na diretoria da Abrasco tendo em vista a organização do congresso de 

2010, entre outros aspectos. Leny ressaltou que seguiria trabalhando em parceria 

com Kenneth, o apoio de todos os colegas da comissão e demais integrantes da 

lista para levar adiante a organização do congresso.      

Ponto III - Organização do VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em 

Saúde. 

Esta foi a pauta central da oficina. Descrevem-se abaixo os itens contemplados com 

as respectivas sugestões, definições:  



Tema do congresso  

Houve um debate bastante interessante em torno do tema central do VI Congresso. 

Depois de refletirmos sobre algumas possibilidades “o lugar das CS...”, o papel... a 

importância, mas houve consenso que a expressão mais contundente e simbolicamente 

mais expressiva era “A PRESENÇA”. O tema então indicado foi;“Presença das 

Ciências Sociais e Humanas na Saúde Coletiva” 

Metodologia do congresso 

A comissão aprovou a nova metodologia do evento, que terá como base central a 

constituição de GTs, além de cursos, painéis e conferencias a serem selecionados 

pela Comissão Cientifica do Congresso. Sobre as propostas de Gts eles devem 

indicar coordenação e vice-coordenação, atividades, mecanismos de avaliação dos 

trabalhos que serão incorporados no evento, indicação de estratégias para captação 

de recursos. 

Foram lembrados também que todas as propostas devem ser submetidas através 

de formulário específico (cujo modelo kenneth já circulou na lista) e que devem 

considerar alguns critérios previamente acordados, tais como: definir temas 

centrais que sejam agregadores (evitar excessiva fragmentação temática); incluir 

composição inter-institucional e mulitregional (evitando endogenia e favorecendo as 

redes de intercâmbio), valorizar o caráter interdisciplinar. Por fim ressaltou-se que 

a composição final dos GTs deve contemplar de modo equilibrado temas clássicos 

que seguem vigorosos na atualidade e questões ou temas emergentes, 

contemporâneos de reconhecida relevância. 

Comissão Científica  

A sugestão é que ela seja constituída pelos membros da atual Comissão de CSHS 

da ABRASCO, incorporando-se lideranças do campo (já integram a nossa lista...) 

etc. ressaltou que cada GT deve constituir o seu corpo de avaliadores.   

Consulta pública para submissão de propostas de GTs 

Kenneth informou que a intenção de lançar uma consulta pública para os 

associados da ABRASCO para apresentação de propostas de GTs, no sentido de 

subsidiar a comissão cientifica na definição de GTs, estratégia já anunciada na lista 

de discussão. A proposta foi aprovada por unanimidade, sendo ressaltado que o 

lançamento da convocatória contribuirá para visualizar o estado da arte do campo. 



Sugeriu que a convocatória fosse lançada ainda no mês novembro, com data limite 

entre 30 de janeiro ou final de fevereiro. 

Revisão do Texto da convocatória  

Foi feita uma revisão conjunta da versão preliminar do texto elaborada por Roseni, 

contendo algumas alterações sugeridas por Leny. Após discussão e ajustes pelos 

membros da comissão a redação final do documento para consulta publica foi 

aprovada, cabendo a Kenneth a responsabilidade de enviar a versão corrigida  para  

Leny, a qual fará o encaminhamento para a ABRASCO.  

Datas - Período de realização e Local 

Houve uma indicação para que o VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em 

Saúde será realizado entre os dias 13 e 16 de novembro de 2010. O local 

previamente acertado será a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo 

Horizonte – Minas Gerais 

Comissão Local 

Leny ressaltou a necessidade de formalização da comissão local em BH e a 

construção de uma agenda de trabalho conjunta para deslanchar o processo de 

organização do evento. Foi ressaltada que tanto o período sugerido para o evento, 

quanto às questões que dependessem da infra-estrutura local (a exemplo da 

quantidade de GTs) estariam condicionadas à disponibilidade da UFMG. 

Indicação de questões estratégicas a serem incluídas no congresso. 

No bojo da discussão sobre os Gts, foram apontados alguns temas, cuja inclusão no 

VI Congresso foi considerada estratégica. A saber: “Limites e desafios 

contemporâneos para área das ciências sociais e humanas em saúde”; ‘Ética na 

pesquisa em Ciências Sociais e Saúde”; “Especificidades das Metodologias em 

Ciências Sociais e os desafios de sua incorporação no campo da Saúde Coletiva”. 

Ponto IV- Consulta da comissão de Comissão de Políticas, Planejamento e 

Gestão política  

Foi submetida para apreciação dos presentes a Consulta da comissão de Comissão 

de Políticas, Planejamento e Gestão política quanto à possibilidade de realização 

conjunta do VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em 

Saúde e do I Congresso de Políticas Públicas e de Saúde (titulo ilustrativo). 



Após um intenso debate, decidiu-se por unanimidade pela recusa desta proposição, 

ressaltando-se a importância de realização de um evento exclusivo da nossa área. 

Foram apontadas como razões principais para a rejeição da proposta de realização 

do congresso conjunto, os seguintes pontos:  

a) Há quase um ano estamos discutindo na nossa lista a proposta de realização 

do VI Congresso de CSHS, tendo avançando na questão do tema, do local, 

da metodologia etc. Em caso de realização de um congresso conjunto, tudo 

teria que ser retomado e, certamente, não haveria tempo hábil para isto. 

b) Um dos pontos centrais na discussão sobre o VI Congresso da nossa área  

diz respeito a metodologia a ser adotada. Houve consenso entre os pares 

quanto à pertinência de adoção do formato GT. Foi ressaltado, sobretudo, 

que este próximo congresso será marcado pela auto-reflexão epistemológica 

e política do campo, sendo, portanto, oportuno preservar o caráter de 

evento exclusivo da área.  

c) Toda a negociação com a UFMG foi em torno na realização do VI Congresso 

Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde e todas as estimativas 

informadas quanto a tamanho, perfil etc. forma baseadas nas experiências 

da nossa área. Neste sentido, seria inviável do ponto de vista da logística 

agregar um novo evento.  

Como proposta alternativa, foi sugerida que sugestão para que a Comissão 

apresentasse uma proposta de GT, que poderia ter entre seus objetivos 

a formulação de um plano diretor que incluísse a realização de Congressos. 

Uma vez que a consulta foi dirigida a Kenneth, foi recomendado que ele 

comunicasse à Lígia Bahia a decisão tirada na oficina.   

 

Recife, 31 de outubro de 2009. 


