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Relatório da Oficina da Comissão de Ciências Sociais e Humanas da ABRASCO 
 

Data: 16/04  

Local: FSP 

Participantes: 

 

A oficina foi dividida em duas partes. A primeira tratou de questões da agenda interna 

da comissão e a segunda debateu o roteiro do Mini-congresso da ABRASCO, o qual foi 

discutido nas oficinas das demais comissões de GTs ABRASCO, presentes no evento. 

 

I- Parte - Agenda interna 
 

O primeiro ponto de pauta foi um “balanço do processo de organização do V 

Congresso. 

 

 

As falas destacaram principalmente as dificuldades em torno da comissão local: a 

excessiva centralização na FSP, a imprecisão quanto aos papéis dos representantes de 

outras instituições locais, bem como, as dificuldades de comunicação com o 

coordenador da comissão local (até o último momento, o que acarretou em prejuízos em 

para a logística do evento – problemas com salas, transporte, sinalização etc.), baixo 

comprometimento dos docentes da FSP. 

Ressaltou-se que as fragilidades da comissão local se refletiram na sobrecarga para a 

presidência do congresso, o que foi amenizado pelo apoio de integrantes da comissão 

local/organizadora que estiveram ativos durante todo o processo.  

Por outro lado, chamou-se atenção para o fato de que foi um grande feito ter conseguido 

organizar o congresso com um prazo tão reduzido. Houve consenso quanto aos 

prejuízos causados frente a desistência da UFMG em sediar o evento. 

 

Foi ressaltado como ponto positivo a aposta nos GTs e o resultado final da programação 

científica, considerada, no geral, pertinente em termos de temas e expositores.  

Sendo ressaltado que a definição da metodologia do congresso (Gts) foi um ponto 

consensuado desde a oficina de Recife (outubro de 2009). 

 

 

O segundo ponto foi relativo ao mandato comissão atual e renovação.  
 

Leny comentou sobre a sondagem realizada com Sandra Caponi e Roseni Pinheiro 

quanto ao interesse e disponibilidade de assumir a coordenação e referiu ainda o nome 

de Maria Helena Mendonça.  

Ela esclareceu que Sandra lamentou não poder estar presente n congresso, embora 

tivesse atuado ativamente na fase de planejamento, uma vez que precisou se ausentar 

para realizar Pós-doc na França. Ela expressou seu interesse em assumir a partir do 

próximo congresso a coordenação da comissão, caso fosse acatada a indicação, e que 

neste momento ficaria como vice-coordenadora.  

Roseni também se posicionou colocando-se a disposição para compor a coordenação. 



 

Os presentes indicaram a seguinte posição: 

 

1) Manter a coordenação atual até o próximo congresso de CSHS (previsto para ocorrer 

de 13 a 16 de novembro de 2013) e introduzir o modelo das vice-coordenações 

múltiplas (semelhante ao que ocorre na direção da ABRASCO). Foram indicadas e 

aprovados 3 nomes para vice: Roseni Pinheiro (UERJ), Sandra Caponi (UFSC) e Maria 

Helena Machado (ENSP/FIOCRUZ).  

2) Conservar o quantitativo da comissão formal em torno de 15 membros, com os 

mesmos critérios adotados para definir a última composição. A saber: contemplar certa 

diversidade regional, garantindo representação de núcleos com produção reconhecida na 

área, interdisciplinaridade, presença de lideranças históricas ao lado de novas 

lideranças.  

3) Manter o Fórum ampliado de debates através da lista de discussão que agrega neste 

momento cerca de 56 nomes. 

4) Rever a permanência na comissão formal de alguns membros, que embora 

tenham sido indicados no momento da última renovação (2008) não se envolveram em 

nenhum momento com as atividades da comissão.  

5) Incorporar outras pessoas que manifestaram interesse em participar da comissão e 

atuaram na organização e comissão científica do último congresso. Exs: Denise Martin 

(UNISANTOS), Nelson Fellicci (Unicamp), Luis Eduardo Batista (Instituto de Saúde) 

Suely Deslandes (IFF/Fiocruz), Romeu Gomes.  

 

 

A composição da comissão com mandato até Nov de 2013, ainda não está 

completamente fechada (alguns nomes precisam de confirmação), por isso não foi 

publicada na página da ABRASCO. Alguns membros da atual comissão foram 

consultados e manifestaram interesse em continuar, comprometendo-se a envolver-se 

mais com a agenda/tarefas da comissão.  

Segue a relação preliminar: 

 

Coordenação 
Leny Trad (ISC/UFBA) 

 
Vice - Coordenação 
 

Sandra Caponi (UFSC) 

Roseni Pinheiro (IMS/UERJ) 

Maria Helena Mendonça - ENSP/FIOCRUZ 

 
Membros 
 

Daniela Knauth (UFRGS) 

Denise Martin – UNISANTOS 

Eleonora Menecucci (Unifesp) 

Jorge Iriart (ISC/UFBA) 

Kenneth Rochel Camargo Jr. (IMS/UERJ) 

Luís Eduardo Batista – Instituto de Saúde /SP 

Madel Therezinha Luz – UERJ/UFRGS 

Malu Bosi (UFCE) 



Marta Verdi (UFSC) 

Nelson Felice de Barros – (Unicamp) 

Perry Scott (UFPE) 

Sueli Deslandes – IFF/Fiocruz 

 
O terceiro ponto referiu-se a Plano Diretor e outros temas estratégicos 
 
Chamou-se a atenção para o caráter virtual dos planos diretores da área. Foi ressaltada a 

necessidade de resgatar a memória do percurso construído desde a implantação da 

comissão de CSS. Construir o acervo com documentos e outros registros produzidos até 

aqui. Roseni se prontificou a puxar esta tarefa. 

 

 

Por outro lado foram apontados por Kenneth e outros colegas alguns avanços em 

relação às metas e objetivos traçados no ultimo plano diretor. A saber: temos hoje 

perspectivas mais favoráveis no que se refere à avaliação da produção da área de CSH 

em saúde (o qualis atual, embora não seja a ideal melhorou muito em relação ao 

anterior), comissão agrega maior diversidade regional e disciplinas (esteve restrito por 

muito tempo ao eixo Rio - São Paulo); ocorreram eventos regionais exitosos em CSS 

em São Paulo, Fortaleza (esta era uma das metas do último PD). Por fim, ressaltou-se 

que a lista de discussão possibilitou mais difusão, democratização de debates 

estratégicos para a área. 

Medel destacou a importância de se investir na “Memória” da comissão e da própria 

área. Roseni se disponibilizou a resgatar documentos e informes de modo a consttuir o 

acervo da CCSHS. 

 

Leny apresentou as bases preliminares de um projeto de pesquisa que pretende dar 

continuidade a estudos já realizados por Madel, Canesqui, Everardo com relação ao 

perfil do campo. Desta feita o objetivo é mapear quem são os docentes/pesquisadores 

dos programas de pós-graduação em SC que se reconhecem como sendo da área de 

Ciências Sociais e Saúde e caracterizar as abordagens teórico/metodológicas que 

adotam. Nelson Filice comentou sobre Juliana Luporini, recém-doutora pela 

UNICAMP, que realizou pesquisa sobre o campo de atuação dos cientistas sociais que 

atuam na área da saúde. Ele se comprometeu em colocá-la em contato com a Comissão.  

  

 

II Parte da Oficina –Pauta do Mini Congresso da ABRASCO  
 

Questões debatidas: 
 
1. A ABRASCO é uma sociedade científica, originalmente vinculada aos programas de 

pós-graduação do campo da Saúde Coletiva, mas agora também inclui os Cursos de 

Graduação.  

� Não pretendemos mudar o caráter científico da entidade, mas gostaríamos de 

saber qual a percepção dos participantes sobre a natureza e os papéis que a 

ABRASCO deveria representar em sua nova conformação. 

� Qual o nome que a associação deveria adotar? 



2. Como a ABRASCO deverá se organizar, considerando as mudanças e novas 

características que a entidade está vivendo? 

� Criação dos cursos de graduação, instalação do Fórum de Graduação, 

ampliação da Pós -Graduação senso estrito e senso lato, organização de 

Redes temáticas e de práticas, maior vínculo com os serviços e políticas de 

saúde, globalização das relações entre as nações, comunidades científicas e 

profissionais, dentre tantas. 

3. Como viabilizar a sustentabilidade financeira da ABRASCO, aumentando sua 

independência de recursos governamentais? 

� Quais os parâmetros, medidas e referências a considerar na definição de 

tipos de associados e valor de anuidade, que garantam altas taxas de 

adimplência?  

4. Não pretendemos que a ABRASCO se transforme em uma federação de entidades 

de Saúde Coletiva, mas tampouco desejamos limitar as diversas possibilidades de 

organizar espaços e estratégias de trabalho, coerentes com a natureza científica da 

entidade. 

� Como garantir a diversidade do campo da Saúde Coletiva, sem colocar em 

risco a unidade da ABRASCO?  

5. Que estatuto será capaz de orientar o novo arranjo organizacional da ABRASCO?  

� Quais os pontos cruciais de mudança estatutária que atualizem a entidade às 

características políticas e acadêmicas que ela já assume na atualidade? 

6. Quais os critérios, diretrizes, metas e estímulos para organizar GT, Comissões, 

Fóruns, Redes, que garantam sua renovação, ampliação e a sintonia com o conjunto 

da entidade e de seus associados? 

7. Como fortalecer a atuação das representações da ABRASCO nos diversos espaços, 

como: Conselho Nacional de Saúde, ANVISA, CAPES, CNPq, entre outros? 

8. Como fortalecer, científica e financeiramente, a Revista "Ciência & Saúde Coletiva" 

e a "Revista Brasileira de Epidemiologia"?  

 

Pontos 1 e 2 - A Comissão entende que a ampliação de vínculos com as instituições de 

ensino e pesquisa pela atual inclusão dos cursos e graduação fortalece sua natureza e 

caráter científico e formação profissional. Seu desafio é fazer prevalecer a visão crítica 

da reflexão científica somando a este papel outros relativos à política e gestão do SUS 

com relativa autonomia das instituições. 

 

A comissão também entende ser necessário proteger a entidade de uma relação 

simbiótica com as instituições governamentais do SUS e da Ciência e Tecnologia. 



Indica ainda, em razão do novo contexto, no qual além de seu papel ampliado se 

observa o próprio revigoramento e do CEBES, que a aproximação entre as duas 

entidades favorece a aproximação da ABRASCO com os movimentos dos profissionais 

da saúde na luta pela Reforma Sanitária e na necessária revisão do se olhar sobre os 

serviços de saúde e a política de saúde.  

Assim também precisa fortalecer o diálogo da comunidade científica com as instituições 

nacionais e internacionais. 

 

A atual organização em Comissões e GTs deve prevalecer, mas, é fundamental 

problematizar o que se define por estas instancias para que as definições sejam 

contempladas na revisão do estatuto e no arranjo organizacional. Considera-se que a 

manutenção do nome ABRASCO contempla a ampliação de sua abrangência e seu 

caráter. 

 

Ponto 3 - Hoje o financiamento da entidade depende de fontes governamentais, dos 

eventos e das agências de ciência e tecnologia. Os eventos não tem sido lucrativos o que 

indica fragilidade. As agencias tem recursos limitados, mas tem o aspecto positivo de 

não ingerência na agenda. O financiamento governamental deve ser mais regulado. 

 

Reforçar as medidas para regularizar as anuidades dos associados – envio por correio e 

internet, para tornar essa fonte mais segura. 

 

Reduzir a impressão de revistas e apostar no acesso livre ao conhecimento. 

Incentivar eventos temáticos. 

 

Ponto 5 e 6 - A revisão do estatuto deve ser trabalho de uma comissão que cuide para 

que a mudança jurídica para uma entidade da Saúde Coletiva preserve seu caráter 

cientifico e assuma outras características que já vem desenvolvendo. Voltando as 

definições da organização para pensar critérios desatacam-se: 

 
Comissão deve representar o subcampo da Saúde Coletiva com objetivos específicos 

em relação ao fortalecimento dos mesmos nas instâncias da ciência e tecnologia. Os 

critérios para sua organização, ou seja, seus elementos constitutivos são; 

Fazer parte da matriz disciplinar do campo; 

Ser estruturante do campo para definir a política e o delineamento da discussão temática 

disciplinar e interdisciplinar. 

 
GT ter especificidade temática, pertinência do ponto de vista de não sobreposição e 

grau de acumulação cientifica do tema. 

Os GT não devem ser permanentes. Sua organização deve considerar o Perfil dos 

participantes e o desenvolvimento de pesquisas 

Tanto Comissões como GTs devem ter a filiação a ABRASCO como critério de 

participação.  

 
Fórum – braço da ABRASCO para mobilizar os representantes e as IEPS. Considera- 

se adequada e produtiva a estrutura e dinâmica atual dos fóruns existentes.  

REDE tem Carter transversal e maior abrangência do que os GT e deve manter e 

fortalecer o diálogo entre agentes em interação 

 

 



 Ponto 7 - A Comissão entende que é importante manter as representações pelo caráter 

estratégico de sua natureza; deve estabelecer clara divisão de trabalho dentro da 

Diretoria para não haver acúmulo de representação em alguns membros, inclusive 

valendo-se do recurso de delegação quando se confirmar especificidade de 

representação e subcomissões, grupos de trabalho, etc. e fortalecer a comunicação para 

dentro da entidade e melhorar o diálogo com Comissões e GTs. 

 

Ponto 8 - Buscar apoio do CAPES para financiar revistas e remeter o tema para o 

Fórum de editores. 

 

São Paulo, 17/04/2011 

 


