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I- INTRODUÇÃO  

  Em sua conformação Saúde Coletiva é concebida como um campo de conhecimento 

onde se produzem saberes e conhecimentos acerca do objeto “saúde” e onde operam 

distintas disciplinas que o contemplam sob vários ângulos; e como ambitos de práticas, 

onde se realizam ações em diferentes organizações e instituições por diversos agentes -

especializados ou não-, dentro e fora do espaço convencionalmente reconhecido como o 

“setor saúde” [...]. (Paim e Almeida-Filho,1998, p.14). 

  Dentre esses campos de “saberes e práticas” as Ciências Sociais se constitui como 

um subcampo (Minayo, 2012) ocupando um lugar de destaque na Saúde Coletiva. 

Segundo Deslandes e Iriart (2012): “as Ciências Sociais e Humanas em Saúde integram 

o campo da Saúde Coletiva há pelo menos 50 anos. São responsáveis pela inclusão 

inovadora de inúmeros temas oriundos das agendas investigativas das disciplinas que as 

compõem, assim como propiciaram uma análise, interna ao campo, de seus modelos de 

produção de conhecimentos e de cuidados”. (Pag. 2381). 

  Ao pensar o “papel” ou o “lugar” das ciências sociais na saúde dentro do campo da 

Saúde Coletiva coloca-se a necessidade de revisar o amplo panorama e complexidade 

dos fenômenos abordados, o desafio colocado pela transformação das sociedades, 

levando a refletir sobre as tendências, correntes teóricas, metodológicas, compromissos 

e auto-reflexividades dos atores do campo sobre o rigor, a ética e as formas em que se 

analisa, se interpreta, e se engaja nas “realidades” sociais.   

  Espaços instituídos como a ABRASCO e especialmente os Congressos específicos 

da área das Ciências Sociais em Saúde tem permitido o “encontro” desses “saberes” e 

“práticas”, gerando um interesse na organização, sistematização e analise da produção 

da área (Gomes e Goldenberg, 2003; Nunes, 2006; Rezende, et.al. 2009; Canesqui, 

2007 e 2012; Trad, 2012).  

  Com o objetivo de dar continuidade a esse empreendimento, nesse escrito se 

apresenta a análise de resumos de trabalhos aprovados por Grupo de Trabalho (GT) no 

último Congresso da área: o VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em 

Saúde (CBCSHS), realizado no Rio de Janeiro e cujo título se baseou na: “Circulação e 

dialogo sobre saberes e práticas no campo da saúde coletiva”. 



Os esforços para traçar um perfil da área de Ciências Sociais e assinalar suas 

contribuições ao campo da saúde coletiva – na esfera da produção científica e práticas 

de ensino, na esfera das políticas públicas, ou ainda no delineamento e enfrentamento de 

desafios epistemológicos e políticos presentes nesse campo – resultaram em publicações 

memoráveis sobre o tema. Parte destas publicações focalizou a produção veiculada em 

congressos (Trad, 2012).   

Cabe lembrar que o aperfeiçoamento dos congressos vem sendo apontado como 

um dos indicadores de institucionalização da área de Ciências Humanas e Sociais em 

Saúde (Canesqui, 2007). Sobretudo, a análise dos temas e produção científica veiculado 

nos congressos, bem como, do perfil de seus participantes constituem uma estratégia 

profícua de delineamento de tendências da área. Em cada congresso, os debates e 

produção refletem, de um lado, conjunturas histórico-sociais do país e cenários 

específicos da Saúde Coletiva e, de outro, aspectos epistemológicos, organizacionais 

e/ou políticos internos ao campo Ciências Humanas e Sociais em Saúde (Rezende et al, 

2006).  

 

II- OBJETIVOS 

 

1. Traçar um perfil básico dos participantes (inscritos) do VI Congresso de Ciências 

Humanas e Sociais em Saúde – CSHS (formação, procedência, inserção 

institucional);   

2. Traçar o perfil dos coordenadores de GTs aprovados no congresso, identificando 

formação; filiações institucionais; vinculação a linhas de pesquisa e disciplinas de 

graduação e pós-graduação em CHSS (nos programas de pós-graduação da área de 

saúde coletiva ou outros)   

3. Mapear tendências (temas, abordagens teórico-metodológicas privilegiadas, lacunas 

etc.) na produção no campo, tendo com referência os temas contemplados nos GTs e 

o perfil dos trabalhos aprovados nestes. 

 

 

 



III- METODOLOGIA  

 

O desenho de estudo pode ser tipificado como quanti-quali, uma vez que se 

caracteriza pela combinação de técnicas quantitativas e qualitativas de coleta de dados, 

procurando apreender níveis distintos de análise.  

Com base nos dois objetivos do estudo, o processo de coleta e produção dos 

dados se estruturou em torno de três unidades de análise: 1) os participantes do 

congresso (inscritos em geral); 2) coordenadores dos trinta e cinco Grupos Temáticos 

do congresso; 3) a produção científica, considerando temáticas e trabalhos vinculados 

aos Grupos Temáticos, eixo central da metodologia do VI congresso de CSHS. 

Descreve-se a seguir  

 

Congressista (geral) –  

Para este segmento, o primeiro passo foi calcular uma amostra de respondentes. 

Considerou-se a população de inscritos (efetivos) no Congresso até a data limite de 

envio do instrumento (15 de out), oriundos de diversas instituições e regiões do Brasil e 

exterior. Deste total, foram excluídos todos os participantes (a partir do CPF) que 

atuaram na condição de coordenador de GT, uma vez que já existia um questionário 

específico para este extrato. Feito isto, estabeleceu-se os parâmetros necessários para o 

cálculo da amostra, assumindo-se a proporção conhecida p0  de 0,50, a proporção a ser 

estimada na amostra de p1 de 0,45, a confiança de 95% e o poder de 80%. O tamanho da 

amostra estimado, mediante a aplicação da fórmula da amostragem aleatória simples 

(AAS), com correção para população finita, ficou em torno de 350 congressistas.  

Para a coleta de dados deste grupo foi elaborado um formulário online da 

plataforma Google Drive (Google Docs), dividido em sete sessões. A saber: Dados 

Pessoais, Procedência, Formação/Titulação, Dados Institucionais, Atividades que 

Desenvolve, Submissão de Trabalhos e Condições de Participação no Congresso. A 

duração de resposta variou entre 7 a 12 minutos. A taxa de resposta foi bastante baixa.  

Mensagem com convite e link para acesso ao questionário foi enviado por email 

a todos os inscritos selecionados (identificado pelo CPF) com um mês de antecedência 

do congresso. Nas primeiras semanas, a resposta foi bastante positiva. Contudo, a 

despeito dos inúmeros lembretes enviados, atingiu-se um total de apenas 110 

respondentes. Assim mesmo, considera-se que foi possível obter uma amostra 

representativa do universo pesquisado. Ao longo da análise serão estabelecidos 



paralelos entre os resultados relativos a esta amostra e o perfil mais amplo que abordou 

a totalidade de autores de trabalhos submetidos (superior a 2000), incorporando gráficos 

e figuras produzidas por Pinheiro et al (2013). 

Coordenador de GT – 

Para o segmento dos coordenadores de GTs, foram adotadas duas estratégias. A 

primeira, pautada na análise documental,  consistiu na leitura acurada dos currículos 

Lattes dos setenta e seis (76) coordenadores dos trinta e cinco Grupos Temáticos do 

congresso. Foram considerados na pesquisa ao lattes, os seguintes campos: perfil 

informado; formação; filiações institucionais; vinculação a linhas de pesquisa e 

disciplinas de graduação e pós-graduação em CHSS (nos programas de pós-graduação 

da área de saúde coletiva ou outros)  etc. Também se analisou a produção científica dos 

últimos cinco anos. Ressalta-se, contudo, que este dado será alvo de análise em pesquisa 

posterior, cujo escopo é mais amplo. 

A segunda estratégia correspondeu à aplicação de um formulário online da 

plataforma Google Drive (Google Docs), estruturado em sete sessões, parte delas 

semelhantes aquelas contempladas no lattes. A saber: Dados Pessoais, Procedência, 

Formação/Titulação, Dados Institucionais, Atividades que Desenvolve, Grupos de 

Trabalho e Linhas/Programa de Pesquisa e Submissão de Trabalhos. A duração de 

resposta varia entre 8 a 12 minutos. Um total de 61 coordenadores responderam ao 

questionário, o que corresponde a 81%  do total.  

Produção Científica veiculada nos Grupos Temáticos  

  Neste segmento, também orientado pela análise documental, foram lidos 

inicialmente a totalidade de os resumos dos trabalhos aprovados pelo conjunto dos GTs, 

o que correspondeu a 1.812. No processo de sistematização dos dados relativos a este 

componente, se procedeu à classificação dos resumos por temáticas, natureza (estudos 

empíricos, de revisão, relatos de experiência), abordagens teóricas, estratégias 

metodológicas, adotando-se para tal uma planilha elabora em Excel (Microsoft, 2010). 

Posteriormente, se procedeu a uma análise mais aprofundada dos trabalhos aprovados 

na modalidade “oral”.  



  A análise de conteúdo temática auxiliou na identificação e síntese das perspectivas, 

recorrências ou novidades (com respeito às tendências evidenciadas em trabalhos 

anteriores), assim como as perspectivas teóricas e metodológicas dos trabalhos 

apresentados. Neste componente, foram incorporados e discutidos dados provneintes 

dos eixos anteriores, particularmente, os relatos dos coordenadores de GTs extraídos do 

questionário eletrônico. Investiu-se para tal na triangulação metodológica. 

 Tendo em vista o grande volume de resumos analisados, cuja análise em profundidade 

demandaria mais tempo, considera-se que os mesmos serão alvo do estudo mais amplo 

acerca do perfil do campo das Ciências Sociais e Humanas em Saúde no Brasil que será 

desenvolvido à continuidade.   

IV- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Perfil do congressista (geral) 

 

 

I. DADOS PESSOAIS 

Sexo 

       
 

 

Masculino  80 73% 

Feminino   30 27% 

                                

 

 



Na categoria ‘Procedência’ o maior número de participantes se encontra no 

estado do Rio de Janeiro (35) com 21%, seguidas de São Paulo (14), com 8%, Ceará 

(12) com 7% e Bahia (8) com 5%. Conforme gráfico abaixo (Pinheiro et al, 2013), 

constata-se que ainda se mantém o predomínio de trabalhos provenientes da região 

sudeste. Entretanto, comparando-se com a distribuição de congressos anteriores da área, 

é notável o crescimento progressivo da participação da região Nordeste e, mais 

recentemente, da região Centro Oeste, indicando desconcentração da produção. 

 

 

II. FORMAÇÃO/TITULAÇÃO  

Titulação máxima 

 

 
 

 



 

Graduação 
 

22 

                  

       20% 

Mestrado 35       32% 

Doutorado 36       33% 

Pós-doutorado 9        8% 

Outros 8        7% 

 

 
 

Na categoria Formação/Titulação, a maior parte dos respondentes possui como 

titulação máxima o doutorado (33%) sendo precedido pela titulação máxima no 

mestrado (32%), de modo que se pode concluir que o Congresso teve como público 

principal pesquisadores e docentes. Sobre este aspecto, convém fazer um contraponto 

com a análise realizada por Pinheiro et al (2013). Primeiro no que se refere ao segmento 

dos estudantes 

 

III. DADOS INSTITUCIONAIS 

Principal vínculo institucional 

Natureza da instituição 

 



 

 

Publica 

 

 

99 

         

 

    93% 

Privada 7 7% 

Governamental 

 
Sim 97   93% 

Não 7 7% 

Abrangência 

 
 

Nacional 
 

15 

      

     14% 

Federal 50      48% 

Estadual 23 22% 

Municipal 17 16% 

 

Vínculo Profissional 

 



 

Sim 
 

78 

      

      76% 

Não 25       24% 

 

 

Os respondentes apresentam, em sua maioria, na categoria ‘Dados institucionais’ 

principal vínculo institucional com uma instituição cuja natureza se caracteriza como 

pública (93%), é governamental (97%), de abrangência federal (48%). Os respondentes 

possuem vínculo profissional (76%) com estas instituições o tipo de vínculo é 

caracterizado como sendo estatutário (77%).  Também neste ponto, os dados coincidem 

com o perfil geral de autores de trabalhos. O gráfico abaixo, produzido por Pinheiro et 

al (2013), apresenta o tipo de vínculo institucional dos autores de trabalhos submetidos. 



 

 

 

IV. ATIVIDADE QUE DESENVOLVE 

 

 

 

A) Estudante 

 

 
 

 

Graduação 

 

20 

         

          21% 

Pós-Graduação  30          31% 

Não 47         48% 

 



 

 

 



 O total de estudantes é de 52%, dividido em duas categorias: estudantes de graduação 

(21%), tendo como principais cursos Saúde Coletiva, Psicologia e Enfermagem, e estudantes de 

pós-graduação (31%), tendo como principal foco a Saúde Pública.  

Com relação à atividade do congressista, observa-se que houve concordância entre o 

perfil da amostra e a tipificação dos autores de trabalhos submetidos (ver figura abaixo) dos 

autores de trabalhos submetidos (Pinheiro et al, 2013). Em ambos os casos,  a categoria 

estudantes foi superior a de profissionais. 

 

 

B) Grupo de pesquisa 

 
Sim 80       75% 

Não 27      25% 



 

C) Docente 

 

 
 

 

Sim 

 

 

54 

      

 

      50% 

Não 53      50% 

   

D) Atuação no sistema de saúde 

 

 



 

 

 

Na categoria ‘Atividades que Desenvolve’, 48% dos respondentes não são 

estudantes, 21% são estudantes da graduação e 31% são estudantes da pós-graduação. 

No quesito ‘atuação em pesquisa’, 75% responderam que atuam em pesquisa, 

estabelecendo como linha de pesquisa a área de Ciências Sociais e Humanas com 86%, 

seguidas de Ciências Biológicas e Biomédicas com 12%, Comunicação e Publicidade 

com 1% e Ciências Exatas também com 1%. Na categoria docente, 50% responderam 

estarem atuando na docência. Vale ressaltar que para essas categorias (Estudante e 

Docente) foi permitido responder mais de um item quando pertinente.  

No que diz respeito à atuação no sistema de saúde, 55% responderam ter atuação 

nessa área, desse total 95% atuam em rede pública e 5% em rede privada. Na área de 

atuação no sistema de saúde, 40% atuam com ‘Promoção da Saúde’, 29% com gestão, 

20% na Clínica e 12% com ‘Prevenção de agravos’. 

 

 

V. SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Trabalho Submetido 

 



Sim 96        87% 

Nao 14       13% 

 

 

 

 

 

Situação de aprovação na condição de primeiro autor 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 



Sim 91    92% 

Não 2     2% 

Não submeti 6     6% 

   

Dos participantes da pesquisa, 87% submeteram trabalham, sendo 79% como 

primeiro autor e 21% como co-autor. A maior parte dos trabalhos submetidos se 

encontrou na modalidade oral com 52% seguidos de pôster 27%, anais 14% e 15% 

escolheram ‘a critério da comissão de avaliação’. No total dos trabalhos que foram 

submetidos na condição de primeiro autor, 92% foram aprovados, sendo 2% não 

aprovados e 6% que não submeteram trabalho nessa condição. Na figura abaixo 

(Pinheiro et al, 2013), é possível estabelecer uma comparação  da situação de aprovação 

de trabalhos entre estudantes (graduação e pós) e não estudantes,tendo como referência 

a totalidade de trabalhos submetidos. 

  

 

 

VI. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO 



 

Ouvinte 

 
 

 

 

Sim 

 

 

 

59 

        

 

 

      54% 

Não 51       46% 

 

Expositor sessão oral 

 

 
 

Sim 
 

53 

       

     48% 

Não 57     52% 

 

Coordenador sessão oral 



 
 

Sim 
 

19 

 

      17% 

Não 91        83% 

Expositor pôster eletrônico 

 
Sim 34 31% 

Não 76 69% 

 

Coordenador pôster eletrônico 

 
Sim 8       7% 

Não 102       93% 

 

 



Publicação anais 

 
Sim 30       27% 

Não 80       73% 

Palestrante 

 
Sim 7     6% 

Não 103     94% 

Conferencista 

 
Sim 8     7% 

Não 102     93% 

 

 



Expositor de mesa redonda 

 
Sim 10    9% 

Não 100     91% 

Coordenador de mesa redonda 

 

Sim 9 8% 

Não 101 92% 

Coordenador de cursos 

 
Sim 1 1% 

Não 109 99% 

 

Membro da comissão organizadora 



 
Sim 5 5% 

Não 105 95% 

Membro do comitê cientifico 

 
Sim 7 6% 

Não 103 94% 

Participante de curso pré-congresso 

 
Sim 8 7% 

Não 102 93% 

   

   

 

 



Participante de oficinas 

 
Sim 13       12% 

Não 97      88% 

 

Cabe esclarecer que no item “condição de participação no Congresso” foram 

estabelecidas 13 categorias, com possibilidade de respostas múltiplas. Encontramos, 

assim a seguinte distribuição: ouvinte (54%), expositor oral (48%), coordenador de 

sessão oral (17%), expositor pôster eletrônico (31%), coordenador pôster eletrônico 

(7%), publicação em anais (27%) e palestrante (6%), conferencista (7), expositor de 

mesa redonda (9%), coordenador de mesa redonda (8%), coordenador de cursos (1%), 

membro da comissão organizadora (5%), comitê científico (6%).  Do total de 

respondentes, 7% participaram do curso pré-congresso e 12% participaram das oficinas.  

4.2. Perfil dos Coordenadores de GTs 
 

 

I. DADOS PESSOAIS 

 

 

Sexo 

 
 

Feminino 41           68% 

Masculino 19           32% 



 

II. PROCEDÊNCIA  

 

 

 

A maior parte dos coordenadores participantes do Congresso concentra-se no 

estado do Rio de Janeiro, tenho a segunda maior participação o estado de Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul igualmente. Todos de nacionalidade brasileira, exceto por um 

canadense.  

 

III) FORMAÇÃO/TITULAÇÃO 

 

 

Titulação Máxima 

 

 

 
 

 

Mestrado 

 

 

2 

 

 

3% 

Doutorado 34 57% 



Pós-doutorado 22 37% 

Outros 2 3% 

 

   

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Na categoria ‘Titulação Máxima’, 57% dos coordenadores possuem doutorado 

como titulação máxima, 37% possui pós-doutorado, 3% têm mestrado e outros 3% outra 

titulação máxima que não corresponde a estas elencadas. Também nessa categoria, 

pode-se perceber que os cursos de graduação exercidos pelos coordenadores se 

concentram nas áreas das Ciências Humanas (Ciências Sociais e Psicologia) e Ciências 

Biológicas (Medicina), tendo o maior índice nas Ciências Sociais. Na especialização 

isso muda, tendo como principal concentração de especializações na Saúde Coletiva que 

abarca essas duas áreas (Humanas e Biológicas). No mestrado, tem-se que as áreas de 

maior concentração são de Antropologia e Saúde Coletiva, mantendo esse índice no 

Doutorado e Pós-doutorado. Considera-se elevado o percentual de coordenadores com 

pós-doutorado, o que pode ser reconhecido como indicador de excelência acadêmica. 

Além disso,  é igualmente positivo a predominância de formação na área específica do 

congresso. 

IV. DADOS INTITUCIONAIS 



 

 

 

Natureza da instituição 

 
 

Público 
 

55 

 

92% 

Privada 5 8% 

Governamental 



 
Sim 52 88% 

Não 7 12% 

Abrangência 

 
Nacional 15 25% 

Federal 27 46% 

Estadual 15 25% 

Municipal 2 3% 

   

Vinculo Profissional 

 
Sim 55 93% 

Não 4 7% 

Na categoria ‘Dados institucionais’ todos os coordenadores possuem vinculo 

com alguma instituição, a maioria delas (92%) de natureza pública, governamental 



(88%), abrangência federal (46%) e 93% possui vinculo profissional com essa 

instituição.  

 

V. ATIVIDADES QUE DESENVOLVE 

 

Na categoria ‘Atividades que desenvolve’ os respondentes encontravam no 

formulário quatro opções de respostas: a) atuação em pesquisa, b) atuação na docência, 

c) atuação no sistema de saúde, d) atuação em outras áreas. As opções não eram 

excludentes, podendo ser respondidas mais de uma quando fosse necessário.  

       No primeiro item que diz respeito à atuação em pesquisa 98% dos coordenadores 

assinalaram que sim, tendo como condição de inserção nos grupos de pesquisa 43% 

com vinculo institucional, 17% como colaborador, 7% como bolsista. A linha de 

pesquisa se concentra nas Ciências Sociais e Humanas com 90%. A maioria (54%) 

atua como coordenador na pesquisa e 46% como participante. No que diz respeito a 

participação deles em projeto de pesquisa, 100% possuem participação. 

 Ainda nessa categoria, no item de atuação na docência, 97% disseram atuar 

como docentes e 3% responderam a opção ‘não’ para esse item.  Além disso, 92% 

atuam no sistema de saúde e a principal área é de Promoção da Saúde (46%), seguidos 

de Clínica e Gestão ambos com 21% e Prevenção de Agravos (11%). Seguem gráficos 

relativos a este tópico. 

A) Atuação em pesquisa 

Grupo de pesquisa 

 
Sim 59 98% 

Não 1 2% 



Condição de inserção 

 
Vinculo institucional 43 74% 

Bolsista 4 7% 

Colaborador 10 17% 

Outros 1 2% 

 

 

  

   

   

Status na pesquisa 

 
 

Coordenador 
 

32 

 

54% 

Participante 27 46% 

 



Participação em projeto pesquisa 

 
Sim 60 100% 

Não 0 0% 

 

B) ATUAÇÃO NA DOCÊNCIA  

Docente 

 
 

Sim 
 

57 

 

97% 

Não 2 3% 

 

Os dados referentes às atividades do coordenador de GT, os quais indicam que a 

totalidade dos respondentes tem vinculação com a pesquisa e 97% com a docência, 

revelam sintonia com os critérios apontados na fase de submissão de proposta de 

Grupos Temáticos. Esta sintonia aplica-se tanto ao perfil de formação (doutorado/pós-

doutorado, composição interdisciplinar)  e atuação, quanto da procedência regional.  

Ao contabilizar o rol de disciplinas informadas pelos coordenadores de GTs, no 

âmbito da graduação foram identificadas sessenta e seis (66) referências. Na pós, o 



quantitativo foi ainda maior: 113 disciplinas. Trata-se de um escopo bastante amplo, 

com claro predomínio de matérias da área de ciências sociais e humanas. Quanto à 

natureza das disciplinas, apreende-se a combinação de matérias teóricas e 

metodológicas, aparecendo em menor proporção cursos aplicados ou instrumentais. 

Certamente, este componente demanda uma análise mais aprofundada e deverá ser 

retomado em estudos futuros.  

C) ATUAÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE 

Setor de atuação 

 
 

Publico 
 

24 

 

92% 

Privado 2 8% 

 

 

 

 

  

 

D) ATUAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS 

 

Neste item, foram listados itens variados, com destaque para: consultoria em saúde e 

atuação no terceiro Terceiro setor. Contudo, mais de 50% dos respondentes não 

informaram.  

 

 

 



 

VI. GRUPO DE TRABALHO E LINHAS/PROGRAMA DE PESQUISA 

O tema do GT: 

 

 

  

   

 

 

        Na categoria ‘Grupo de Trabalho e Linhas /Programas de Pesquisa’, os coordenadores 

teriam que responder se o tema do grupo de trabalho: 1) corresponde à sua linha principal de 

pesquisa, 2) tem interface com a sua linha principal de pesquisa ou 3) constitui um interesse 

recente ou 4) escrever uma outra opção. A maioria dos respondentes com 73% disse que o tema 

do Grupo de Trabalho corresponde à sua linha principal de pesquisa, 23% responderam que 

tem interface com a sua linha principal de pesquisa e apenas 5% disse corresponder um 

interesse recente.  

  

Cooperação prévia coordenadores 

 

 
Sim 57  95% 

Não 3 5% 

 



VII. SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

  

Na categoria ‘Submissão de Trabalhos’, os coordenadores teriam que avaliar a 

qualidade dos trabalhos submetidos no Grupo de Trabalho. 64% dos coordenadores 

responderam que a maioria foi bom, 23% responderam que a maioria foi muito bom, 

13% responderam que foi regular a maioria dos trabalhos submetidos e ninguém 

respondeu sobre os trabalhos terem sido deficientes.  

Com relação aos pontos frágeis observados nos trabalhos submetido, 52% dos 

coordenadores apontaram ser as principais deficiências de ordem teórico-conceitual, 

32% apontam como sendo de caráter metodológico e 16% relacionada com a redação do 

texto. Além disso, 84% dos respondentes avaliaram que os trabalhos apresentados nos 

GTs tem vinculação com os temas/questões e abordagens teórico-metodológicos à área 

de CSHS.  Seguem gráficos ilustrativos dos dados apresentados. 

 
 

As principais deficiências são de ordem teórico-conceitual 39       52% 

As principais deficiências são de caráter metodológico 24       32% 

As principais deficiências estão relacionadas à redação do texto 12       16% 

 



 

 

 

 

Na maioria dos trabalhos os temas/questões  e abordagens teórico-

metodológicos se vinculam à área de CSHS              

51 84% 

Na maioria dos trabalhos apenas os temas/questões abordados 

guardavam relação com a área de CSHS 

                      

10 16% 

 

VIII- AVALIAÇÃO GLOBAL DO GT 

Neste tópico reunimos um conjunto de depoimentos, expresso no campo do 

formulário destinado a comentários mais qualitativos. As opiniões reúnem 

considerações sobre a qualidade dos trabalhos, a dinâmica dos grupos, especificidade de 

algumas linhas de pesquisa, sugestões para aperfeiçoamento da metodologia do GTs, 

etc.  

Apresenta-se a seguir uma síntese com depoimentos selecionados dos 

coordenadores de GTs, agrupados em três categorias principais: pontos positivos; 

pontos negativos e/ou fragilidades, expectativas de desdobramentos/repercussões do 

GT. Considerou-se oportuno deslocar a maior parte dos depoimentos que tratavam de 

aspectos relativos à qualidade ou tendências da produção científica dos GTs para a 

próxima seção, a qual trata do perfil da produção. Assim mesmo, são destacados na 

síntese abaixo alguns aspectos relativos à qualidade ou pertinência dos trabalhos 

submetidos aos GTs.   

Pontos Positivos 



De modo geral, constatou-se uma elevada satisfação com a metodologia adotada 

no VI congresso de CSHS, particularmente, no que se refere à dinâmica dos grupos. 

Chama atenção, contudo, certa diversidade no que se refere à avaliação a respeito da 

qualidade dos trabalhos apresentados. Constatou-se que uma relativa variação entre os 

GTs  ao refletir sobre este ponto. 

“As diferentes formas de trabalho do GT (palestra, mesa-redonda, comunicação 

oral e pôsteres eletrônicos) demonstraram a pertinência da diversidade de 

espaços e de interlocuções que permitiram abordar e aprofundar o debate em 

relação ao tema proposto no GT. (...) 

 

 “Metodologia interessante de trabalhar no Congresso pelo envolvimento dos 

coordenadores e Comissão em todo o processo”.  

 

“A proposta de organização do congresso por meio de GTs é extremamente bem 

vinda por possibilitar a descentralização do congresso e a capilarização em 

direção a verdadeira miríade de questões e possibilidades de articulação dos 

diferentes trabalhos submetidos”. 

 

“Como coordenador fiquei muito satisfeito com a qualidade dos trabalhos 

apresentados bem como com o debate que suscitaram, infelizmente o tempo para 

discussão foi sempre curto”.  

 

“Superaram nossas expectativas a qualidade dos trabalhos, o número e o 

interesse das pessoas que participaram das três sessões de comunicação oral/ 

pôster eletrônico + a mesa redonda”. 

 

“Considero que os trabalhos enviados foram superiores ao que esperávamos em 

quantidade e qualidade, e demonstraram a amplitude de interesse na interface 

alimentação e cultura. Foram cerca de 11% recusados, alguns por não 

contemplar o escopo do GT, outros por expressarem apenas opiniões, fraca 

problematização, ausência de resultados. Contudo a maioria dos trabalhos foi 

bom, evidenciando a riqueza e diversidade da área de comunicação em saúde” 

 

“Muito bem organizado, espaços adequados. Na minha opinião, poderia ter 

havido sessões concorrentes em menor numero; ou seja, permitir que mais gente 

se agrupasse em torno de problemas que apesar de muito próximos e estiveram 

separados no Congresso, principalmente nas atividades de palestras e mesas-

redondas etc.  

 

“Alguns poucos trabalhos se destacaram muito, no sentido da excelência, mas 

vários trabalhos estavam bons ou regulares”.  

 

“Houve bons trabalhos, trabalhos muito ruins e outros "nada a ver". De todo 

modo, seria uma grande oportunidade de estar conhecendo e discutindo 

pesquisas de todos os cantos do Brasil.  



 

“A participação no GT do Congresso possibilitou aproximar à produção 

científica na temática, embora dos 118 trabalho apresentados, 11% tenham sido 

recusados por não se adequarem à mesma, sugerindo que há ainda um 

desconhecimento do que seja "Comunicação e Saúde". De outro lado, a 

diversidade de sub-temas revelou a riqueza com que o tem vem sendo explorado. 

Contudo, é necessário um estudo mais aprofundados para falarmos com 

segurança da adequação teórico-metodológica dos diversos objetos desse campo 

de interface” 

 

“Penso que o GT cumpriu os seus propósitos, apesar da diversidade de trabalhos 

e de suas abordagens. Motivou discussões; possibilitou reorientação de alguns 

assuntos para as ciências sociais, especialmente quanto à adoção de suas 

abordagens e divulgou pesquisas bem conduzidas com abordagens das ciências 

sociais” 

 

“Os trabalhos demonstraram apropriação teórico-conceitual e metodológica, 

sendo que alguns se destacaram pela sua densidade na abordagem realizada. 

Salienta-se grande número de relatos de experiência, alguns com conteúdos 

consistentes e outros nem tanto; registre-se que poucos trabalhos focalizaram 

uma abordagem mais estritamente conceitual” 

 

“Em geral a maioria dos trabalhos apresentados foram bons, a seleção dos 

trabalhos pelos pareceristas possibilitou que os trabalhos que foram apresentados 

tiveram boa qualidade Um dos maiores problemas do GT, em especial no último 

dia (domingo) foi o grande número de ausências de apresentadores. Além disso, 

apesar de um bom número de bons trabalhos, consistentes, houve também 

trabalhos inconsistentes ou ainda em fase muito inicial. 

 

“De uma forma geral considero que os trabalhos apresentados permitiram 

abordar uma perspectiva ampla e plural sobre a educação/ensino de profissionais 

da saúde, em diferentes contextos sociais e culturais do território nacional. As 

apresentações suscitaram interessantes debates entre os presentes. A análise de 

políticas de alimentação e nutrição é um campo em expansão. Os trabalhos 

recebidos foram promissores tanto em relação ao conteúdo quanto em relação ao 

número de participantes que embora menos expressivo - quando comparado com 

outras temáticas - tem se mostrado significativo e relevante para os avanços do 

debate.  

 

“A qualidade do evento superou minhas expectativas pois, apesar da grande 

quantidade de atividades ocorrendo ao mesmo tempo que o GT que coordenei, 

consegui fazer contato e assistir palestra de outros colegas. Havia trabalhos que 

eram bons, mas não se alinhavam a especificidade do tema do GT ou se 

alinhavam ao tema mas não com metodologia Alguns trabalhos estavam 

relacionados a projetos de pesquisa, sem resultados. Outros estavam mal 

escritos” 

 

Pontos Negativos ou Fragilidades 

 



Dentre os pontos frágeis, foram recorrentes: o valor elevado da inscrição, 

considerado um fator que teria inviabilizado a participação de muitas pessoas 

inicialmente inscritas, incluído autores de trabalhos aprovados; o fato de as pessoas não 

permanecerem nas seções dos GTs após a apresentação de seus trabalhos ou nos dias 

que não apresentavam.  Sobre este último ponto, um dos relatos apresentou uma 

hipótese para este fato:  

“observou-se um investimento precário de apresentadores/as, nas C.O.s e P.E.s, 

em contextualizar seu trabalho no espaço coletivo proposto pelo GT, em razão 

de uma forma de ativismo acadêmico próprio ao produtivismo individualista 

vigente na academia: as pessoas apresentavam seu trabalho e, em geral, iam 

embora, não esperavam as sessões seguintes e nem retornavam a outras sessões 

do GT”. 

 

Seguem os demais comentários. Propositadamente foram destacados comentários com 

pontos comuns apontados por diferentes informantes de modo a realçar o grau de 

recorrência dos aspectos referidos. 

 

“Eu entendo os custos de um congresso, mas creio de outro modo que os valores 

atuais de inscrição, incluindo custos de estadia, alimentação e transporte 

concretamente inviabiliza a participação de muitos”. 

 

“Pontos negativos: Inscrição cara (algumas das pessoas que não apresentaram 

trabalho informaram que o principal impedimento foi a dificuldade de obter o 

financiamento necessário).  

 

“Percebemos que o valor da inscrição do congresso, somado ao valor de 

deslocamento e hospedagem, dificultou a participação de quase um terço dos 

inscritos no GT. Enviamos e-mails salientando a necessidade de inscrição para 

efetuar a apresentação e muitas respostas foram sobre a dificuldade de 

financiamento”.  

 

“Lamento apenas que muitos dos selecionados não obtiveram apoio de suas 

instituições o que inviabilizou a participação no congresso, empobrecendo o 

debate”  

 

“Em relação ao processo de avaliação dos resumos: (a) o sistema on line estava 

confuso e apresentou vários problemas, dificultando o trabalho dos pareceristas e 

coordenadores do GT; (b) o tempo entre a avaliação dos resumos e a 

organização das sessões do GT foi muito curto. Em relação à dinâmica das 

sessões: (a) nas três tardes, houve uma média de 30 pessoas 

assistindo/debatendo/apresentando, porém nem todas as pessoas participaram de 

todas as sessões, o que comprometeu sobremaneira o aprofundamento dos 

debates, um dos objetivos do GT; (b) os debates também foram prejudicados 

porque não foram disponibilizados previamente os trabalhos completos”. 

 



“O congresso ficou meio pulverizado em razão da multiplicidade de GTs, 

perdendo em relação a temas transversais ou grandes questões para a o campo da 

Saúde Coletiva, das ciências humanas e sociais em saúde e para o SUS. Tenderá 

a ser um encontro de múltiplos grupos de docentes e pesquisadores e seus 

pupilos”.  

 

“Lamentei observar que muitos pesquisadores que enviaram bons trabalhos não 

confirmaram a participação”  

 

“Ressaltamos que algumas pessoas que tinham tido seu trabalho aceito deixaram 

de formalizar sua inscrição, o que gerou algumas lacunas e, portanto, 

reorganização da programação”.  

 

 

“O GT recebeu 210 resumos, o que tornou o processo de seleção bastante difícil, 

ainda mais que foi baseado em resumos que nem sempre refletiram o trabalho 

como um todo. (...) avaliar somente resumos de pesquisas da área das ciências 

humanas é sempre muito complicado por uma longa serie de razões” 

 

“Questiono a irregularidade de muitos participantes do GT, evidentemente não a 

maioria, mas muitos participaram apenas do dia de sua apresentação. A data do 

evento deve ser criticada, iniciando-se em um feriado e terminando em um 

domingo” 

 

“Como ponto negativo, ressaltamos a rotatividade do público que assistiu às 

apresentações do GT, incluindo alguns dos próprios apresentadores que só 

estiveram presentes no dia e/ou mesmo no horário de sua apresentação, apesar 

de as coordenadores terem apresentado e reforçado, várias vezes, os objetivos de 

um grupo de trabalho, que pressupunha assiduidade e troca intelectual entre os 

participantes”  

 

“Observou-se um investimento precário de apresentadores/as de pôsteres e 

comunicação oral; ou seja, as pessoas apresentavam seu trabalho e, em geral, 

iam embora, não esperavam as sessões seguintes e nem retornavam a outras 

sessões do GT. deixando de aprofundar o debate”. 

 

“Esperava gerar um espaço de interlocução focado na temática do GT. Isso 

aconteceu entre o grupo de colegas que apoiaram inicialmente a proposta; 

entretanto, a forma em que a programação dos GT foi divulgada no programa do 

congresso, com as sessões separadas como se fossem eventos diferenciados, 

conspirou contra esse objetivo, fazendo que todas as autoras de posteres, assim 

como algumas autoras de trabalhos só aparecessem na hora da sua apresentação” 

 

“O GT indicou a antropologia como base teórico-metodológica para os 

trabalhos, porém muitos não guardaram relação com esse campo do 

conhecimento. Alguns trabalhos de profissionais de saúde não tinham 

vinculação à área de CSHS, embora os resumos selecionados sugerissem que 

tivessem, quando foram selecionados. Podemos retomar esta questão após o 

congresso, depois das apresentações?” 

 



“Alguns trabalhos não se identificavam com o tema dos itinerários terapêuticos e 

foram recusados. Acreditamos que foi um erro de encaminhamento - como o 

nome do GT inclui redes sociais, chegaram alguns que abordavam redes de 

serviço”.  

 

Expectativas em relação ao GT – Desdobramentos 

 

No tocante às expectativas associadas à realização do GT, bem como, de seus  

desdobramentos (pós congresso), cabe esclarecer que cerca de 30% dos coordenadores 

responderam o formulário antes do evento. Portanto, alguns depoimentos trazem 

expectativas prévias ao congresso e outras (a maioria), após a realização dos GTs. 

Dentre os primeiros, prevalece entre as falas, aspectos relacionados às possibilidade de 

realização de bons debates em torno dos trabalhos, trocas acadêmicas, estreitamento de 

laços entre grupos e pesquisadores de áreas/regiões diversos. Quanto aos segundo 

grupo, as falas referem principalmente às expectativas acerca de crescimento da 

temática do GT, linhas de pesquisa etc.  

 

“Realizar uma análise dos trabalhos apresentados e do público participante, 

identificando temas de maior interesse; analisar a procedência os trabalhos 

apresentados considerando as diversas regiões do país; identificar pessoas e 

instituições que podem ser agregadas, no sentido do fortalecimento do GT; 

contribuir para ampliar as discussões acerca da Comunicação e Saúde no âmbito 

da Saúde Coletiva”.  

 

“Esperamos que a organização do GT contribua na maior organização deste 

campo de estudos e práticas sociais. É um tema emergente, com muitos 

estudiosos ainda não articulados. Dar continuidade ao trabalho e, como disse 

acima e corresponde a meus interesses de pesquisa, estreitar com os GT que 

estão no limite para pensar atividades em comum, proximamente” 

 

“A minha expectativa é grande, pois há um conjunto de apresentadores que 

estarão discutindo questões muito interessantes sobre políticas públicas e 

programas de saúde. Espero que haja uma genuína troca entre os participantes 

em termos das questões teóricas e metodológicas. Meu ideal seria que destas 

discussões pudéssemos pensar na produção de uma reflexão mais densa e teórica 

que expresse esta construção, de modo que penso que se os trabalhos e as 

discussões forem interessantes e bons, podemos pensar em propor uma 

publicação. Tenho também a expectativa de que os contatos profissionais sejam 

ampliados, possibilitando trocas institucionais. Considero que a experiência 

resultante do GT é uma excelente oportunidade de produção de estudos acerca 

da formação do campo de interface”.  

 

 



“Que os trabalhos sejam apresentados por seus autores e suscitem um bom 

debate. Troca de experiências de pesquisa, contato com outras redes de pesquisa 

e com modos diferenciados de abordagem do tema”. 

 

“Mapeamento de questões de pesquisa (incluindo aportes teóricos e 

metodológicos) e mobilização social, assim como de atores e contextos de 

atuação; - favorecer a aproximação e intercâmbio” 

 

“Espero que iniciativas como esse GT e o amadurecimento da discussão sobre a 

privação da liberdade nas Ciências Sociais e Humanas em Saúde possa colaborar 

para dar mais consistência a essa ainda insipiente produção acadêmica”  

 

 

“Expectativa de que se constituíssem fóruns de debates sobre o tema da 

Formação em Saúde, integrando pesquisadores, profissionais e estudantes, com 

destaque aos diversos dispositivos voltados à formação para o SUS, na 

frequência da atuação transdisciplinar”  

 

Sugestões: Que as etapas de avaliação e de organização das sessões pelos 

coordenadores tenham um tempo maior para serem realizadas. - Solicitar o envio 

prévio dos trabalhos completos, de modo a que todos os participantes do GT 

tenham acesso antes das apresentações, o que deverá estimular a permanência 

em todas as sessões e os debates” 

 

“Difusão e aprimoramento de temas relacionados ao direito sanitário. 

Intercâmbio de experiências. Comparação de práticas jurídico-sanitárias. 

Estabelecimento de redes de conhecimento. A maior expectativa foi a de 

promover o intercâmbio e diálogo sobre abordagens teórico-metodológicas 

voltadas à análise e avaliação de políticas e programas da área de saúde e 

segurança alimentar. Essa expectativa foi atendida, com possibilidade inclusive 

de criação de uma rede de pesquisadores sobre a temática” 

 

“Identificar grupos e pessoas que estão desenvolvendo o tema dos direitos 

humanos e saúde. - Identificar o uso teórico-conceitual e metodológico dos 

direitos humanos na pesquisa em saúde coletiva. - Identificar os principais temas 

abordados nas pesquisas que utilizam os direitos humanos como marco teórico-

conceitual e metodológico”.  

 

“O GT tem se consolidado, como demonstra a expressiva presença nos 

Congressos da Abrasco, mas também, participando de outro fóruns e em 

reuniões de trabalho, organização de coletâneas, publicação do artigos, 

orientação de alunos de Programas de Pós-Graduação, com intensa colaboração 

de seus membros”.  

 

“Espero poder aprender novas abordagens teórico-metodológicas e adquirir 

novas perspectivas analíticas”. 

 

 “Aprofundar o debate sobre as CSH na interface entre os campos da educação e 

da saúde, tendo em vista particularidades da educação permanente de operadores 

locais de políticas públicas. - Desenvolver questões emergentes do debate 



nacional no campo das CSHS, considerando a atualidade do contexto político e 

social do Brasil. - Implementar a parceria entre o PPGCol/UFRGS, a 

ABRASCO e o PPGEd/UNOESC. ausência de participantes que tiveram 

trabalhos aprovados. .  

 

“O GT pretende dialogar/refletir, do ponto de vista conceitual, teórico e 

metodológico, sobre os temas e questões propostas pelo GT. Nesse sentido a 

expectativa é que se possa compartilhar diferentes enfoques, abordagens e 

experiências com diferentes pesquisadores de todo o Brasil. Tem-se a 

expectativa também de poder realizar um mapeamento da produção (estado da 

arte atual) sobre a temática proposta, identificando possíveis parceiros para 

projetos de pesquisa futuros. Promover o diálogo entre as pessoas que têm 

estudado/ atuado no tema e identificar janelas de oportunidade para novas ações 

conjuntas de produção de conhecimento e de ação política”.  

 

“Considero que o CBCSHS é o espaço de eleição para discussão dos problemas 

que nos interessam na lida científica. Esperava poder constituir um lugar 

específico para debater questões atinentes à alimentação e saúde e espero poder 

manter essa atividade nos próximos eventos. De maior troca entre os grupos, 

desenvolvimento e amadurecimento da interface entre a saúde coletiva e a 

bioética, do ponto de vista teórico-conceitual e metodológico”.  

 

“O GT que submeti ao congresso e foi aceito se refere ao tema da saúde 

indígena, fiquei satisfeita com a procura pelo tema, tendo em vista a 

peculiaridade da subsistema indígena e os problemas que devem ser enfrentados. 

Os trabalhos apresentaram discussões importantes para a aplicação dessa 

política”.  

 

“Constituir espaço para problematizar diversas práticas (estratégias/dispositivos) 

de ensino e de educação no campo da saúde a fim de produzir debates que 

permitam compreender/dimensionar retrocessos e avanços em relação à 

fragmentação do conhecimento e do trabalho em saúde”. 

 

“Neste sentido, as discussões que atravessaram o conjunto de atividades do GT 

possibilitaram um aprofundamento de pontos críticos deste debate bem como a 

identificação de instituições e pessoas que desejam manter uma reflexão 

permanente sobre o tema. Consideramos que este conjunto de pessoas e 

instituições se fortaleceu ao longo do congresso e há uma expectativa de 

construção continuada de trabalhos conjuntos”. 

 

“É a primeira vez que participo do congresso nesse formato. Não sei exatamente 

como vai acontecer na prática, especialmente como se dará a participação. 

Fiquei muito animada durante o processo, especialmente pelo significativo 

número de trabalhos enviados para avaliação do GT, e de várias partes do Brasil, 

o que tornaria o debate e troca de experiências muito interessante (...)  É sempre 

bom e importante abrir o diálogo e saber o que está sendo produzido nos mais 

variados cenários e rincões do Brasil”. 

 

“Nossa expectativa são as melhores possíveis, esperando que o debate entre 

teoria e prática da colaboração (por meio de iniciativas tanto de 



interdisciplinaridade quanto de participação) produza efeitos para o 

desenvolvimento das mesmas. Em nosso caso isso se aplica especialmente 

porque "interdisciplinaridade" e "participação" se enquadram naqueles 

referenciais em torno dos quais há mais consenso teórico do que práticas 

efetivas”.  

 

“Troca de informação sobre pesquisas similares e conhecimentos de outros 

pesquisadores, o que foi plenamente realizado”. 

 

“Aproximação de pesquisadores e outras pessoas interessadas no tema do 

GT. Difusão do debate acerca da situação de confinamento nas CSHS, tendo em 

vista não só o surgimento de novos instrumentos teóricos, metodológicos e 

conceituais para conduzir investigações com pessoas privadas de liberdade, 

como também pelo próprio cenário político-institucional atual, no qual algumas 

políticas públicas de saúde, justiça e assistência social cada vez mais fomentam 

o acesso da população a estabelecimentos asilares, como no caso das drogas. 

 

“A expectativa do GT foi problematizar diversas práticas 

(estratégias/dispositivos) de ensino e de educação no campo da saúde, 

produzindo assim, um debate que permitisse dimensionar avanços em direção à 

desconstrução da fragmentação do conhecimento e do trabalho em saúde, do 

individualismo social e da naturalização da saúde ainda presentes na 

contemporaneidade; discutir a contribuição destas práticas e políticas para o 

protagonismo estudantil, do trabalho em equipe e da multiprofissionalidade, 

tendo em vista a construção de outro habitus profissional. Tal expectativa não foi 

totalmente alcançada, mas entende-se que é uma primeira aproximação e 

considero muito satisfatória a iniciativa”. 

 

“Mapear a produção na área com interface com a temática a partir de diversas 

abordagens teórico-metodológicas. Explorar a possibilidade de constituição de 

futura rede de pesquisa”.  

 

“Recebemos um número expressivo de trabalhos (55). A maioria dos trabalhos 

apresentados apresentou boa qualidade: tratavam-se de pesquisas realizadas em 

centros de Ciências Sociais e/ou Saúde Coletiva, algumas delas envolvendo mais 

de um pesquisador como autor.  

 

“As primeiras e demais expectativas, que tinham a ver com a possibilidade de 

gerar um espaço de encontro entre pesquisadores de diversas regiões - com 

níveis de inserção profissional variados - assim como a possibilidade de permitir 

troca e reflexão entre eles e seus espaços universitários, consideramos que foram 

atendidas”  

 

“Boas sessões de apresentação oral e poster, levando a reflexões que 

aprofundem os temas sócio-antropológicos relativos as Racionalidades Médicas 

e Práticas Integrativas e Complementares”.  

 

“Como grupo de trabalho que visa impulsionar a discussão da Humanização no 

âmbito das Ciências Sociais e Humanas em Saúde, esperamos que as rodas de 

debate geradas oportunizem aproximar pesquisadores, trabalhadores e 



interessados no tema a desenvolverem críticas e parcerias para problematizar a 

humanização para além do SUS, adentrando a própria pesquisa em saúde como 

foco transversal”.  

 

“Espero poder ampliar o contato com os pesquisadores que desenvolvem 

estudos no campo da Análise Institucional e Saúde Coletiva e articular ações 

multicêntricas com esses mesmos atores”  

 

 

4.3. Temas privilegiados, tendências teóricas e metodológicas 

Entre números e temáticas 

Comparado com a versão anterior realizado no ano de 2011 em São Paulo que contou 

com 21 GT e 1.482 trabalhos aprovados (Trad, 2012), o VI Congresso de CSHS 

apresentou um aumento significativo no número de GT (35) e trabalhos aprovados 

(1.812) colocando um incremento de 330 trabalhos há mais aprovados com relação à 

versão anterior. Na tabela 1 apresentamos um comparativo da situação global de 

aprovação dos trabalhos entre os dois últimos congressos da área: 

Quadro 1- Comparativo de aprovação de trabalhos V e VI congressos de CSHS 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS  
V 

CONGRESSO 

2011  

VI 

CONGRESSO 

2013  

Total de trabalhos recebidos  1.798   2.418  

Trabalhos não recomendados  309  557  

Trabalhos aprovados  1.489  1861  

Trabalhos aprovados para apresentação oral  547  702  

Trabalhos aprovados para apresentação em 

pôster Eletrônico  

524  642  



Trabalhos aprovados para publicação nos Anais 

do Congresso  

418  517  

 

 Os títulos, distribuição e classificação por temas se encontram descritos na tabela 1. 

Com respeito à conformação dos grupos temáticos foi encontrada a permanência de 

alguns temas, a reconfiguração de outros e a presença de novos. 

 

 

 

 

Quadro 2 -Distribuição de trabalhos aprovados por grupo temático – Recorrências 

e Inovações 
Grupo 

temático 

Titulo Número de 

trabalhos 

aprovados 

GT 1 Itinerários Terapêuticos, mediações e redes de cuidado da integralidade 

em Saúde. 

61 

GT 2 Saberes e práticas biomédicas e a produção de identidades 55 

GT 3 Família Grupos Vulneráveis e Saúde: Políticas Públicas, Modo de vida e 

Itinerários Terapêuticos.  

83 

GT 4 Modelos e Práticas de Assistência ao Parto e ao Nascimento: um olhar 

Socioantropológico 

37 

GT 5 Direito à Saúde – Integralidade, Responsabilidade Pública e Diversidade 

na Saúde Coletiva. 

65 

GT 6 Aids, Sexualidade e Reprodução: Saberes e Práticas Sociais 20 

GT 7 Ciências Humanas e Sociais em Alimentação, Nutrição e Saúde 73 

GT 8 Corpo, Subjetividade e Saúde. 59 

GT 9 Diagnósticos psiquiátricos e globalização da saúde mental: desafios 

atuais 

34 

GT 10 Identidades, Biossocialidades, Espaços Sociais e Práticas Estatais. 32 

GT 11 Ciências Sociais, Abordagens Interdisciplinares e Adoecimentos de 

Longa Duração 

45 

GT 12 HIV/AIDS, Políticas e Subjetividades 51 

GT 13 Vida, trabalho e produção de saúde: vulnerabilidades e potências em 

diferentes territórios. 

100 

GT 14 Formação em Saúde: desafios e perspectivas para a atuação 

transdisciplinar em equipes. 

94 

GT 15 Gênero, Equidade e Políticas Públicas 59 

GT 16 Práticas Médicas Indígenas e o Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena. 

34 

GT 17 Saúde: Práticas locais, experiências e políticas públicas. 75 

Gt 18 Análise Institucional e Saúde Coletiva 71 

GT 19 Saúde nas Prisões: abordagens qualitativas 30 

GT 20 Gênero e sexualidade: entre os direitos e a saúde 44 

GT 21 Análise de Políticas Públicas de Alimentação, Nutrição e Saúde – 

Abordagens e interfaces entre as Ciências Sociais, Humanas e a Saúde 

Coletiva. 

21 



GT 22 Interesses conflitantes na relação entre público e privado na Saúde 

Coletiva 

16 

GT 23 Humanização da Saúde – Desafios teórico-metodológicos para a 

humanização da pesquisa em saúde 

77 

GT 24 Gênero e Saúde em projetos de desenvolvimento 10 

GT 25 Lutas Sociais por Saúde 27 

GT 26 Subjetividade, Gestão, Cuidado e Práticas em Saúde 53 

GT 27 Comunicação, Saúde e Sociedade. 98 

GT 28 Espiritualidade, Religiões e Saúde. 44 

GT 29 Saúde Coletiva e Bioética: fronteiras no debate sobre práticas de saúde, 

sociedade e tecnologias biomédicas. 

15 

GT 30 Interdisciplinaridade e participação: o que podemos aprender com as 

práticas de colaboração 

72 

GT 31 Assujeitamentos, Resistências e Modos de subjetivação: processos 

políticos e o cuidado em saúde. 

21 

GT 32 Direitos Humanos e Saúde Pública 46 

GT 33 Direito Sanitário 12 

GT 34 Racionalidades Médicas e práticas em saúde 38 

GT 35 Políticas Públicas de Educação e de Saúde: Diversas Práticas diferentes 

Sujeitos – O SUS em Perspectiva 

140 

Total  1812 
 

Amarelo      Temas presentes no V congresso e que permaneceram em 2013 

Cinza           Temas reconfigurados ou com mudança de foco 

Verde          Temas novos 

 

 

O VI Congresso tornou ainda mais evidente a ênfase no recorte temático, em 

detrimento do disciplinar. Nessa edição não se apresentaram GT por recorte disciplinar 

ou metodológico (Perspectivas históricas, sociológicas e etnografias em sistemas de 

saúde) presentes no V congresso da área. Observa-se em temas como os adoecimentos 

de longa duração a ampliação das abordagens Interdisciplinares (GT 11) para além dos 

recortes sociológicos ou antropológicos.  

Este dado concorda com o apontado por Trad (2012) sobre uma perspectiva 

interdisciplinar do subcampo que pretende abarcar a multiplicidade de inter-relações 

disciplinares, mas também mostrando a renovação de interesses e questões de estudo 

entre grupos de pesquisa e pesquisadores (GT 14 e GT 30).  Porém todo cuidado é 

pouco como bem apontado por Nunes (2012) para não perder de vista nesses encontros, 

as discussões sobre as abordagens teóricas e metodológicas. A final, e a partir desses 

“lentes” que interpretamos o mundo. 

Dos 35 GT, quatro (4) temas permaneceram nessa versão com respeito ao 

anterior: saberes e racionalidades biomédicas, corpo, subjetividades e saúde, assim 

como a temática de gênero. O tema das racionalidades biomédicas se fez presente em 

novas propostas de GT como no GT4 (Modelos e Práticas de Assistência ao Parto) e o 

GT9 (Diagnósticos psiquiátricos e globalização da saúde mental) discutindo na maioria 



os processos de medicalização e a hegemonia do saber biomédico sobre práticas como o 

parto e a saúde mental. 

Antes de adentrar nos aspectos mais específicos do perfil da produção, cabe 

destacar que a questão da interdisciplinaridade do campo e das relações entre Ciências 

Sociais e Humanas e Saúde Coletiva, foi alvo de reflexão por parte dos coordenadores, 

conforme se apreende dos depoimentos abaixo: 

“O VI Congresso refere-se a minha primeira experiência de co-organização de 

evento na área de CSHS. Assim sendo, de forma exploratória e empírica 

(observações durante o evento), tenho tendência a pensar que há um trabalho a 

desenvolver sobre distinções e articulações entre a CSH no campo da saúde e o 

campo da saúde coletiva. Percebeu-se certo predomínio de problemáticas do 

campo da saúde coletiva que pouco dialogavam com o campo das ciências 

sociais e humanas. Percebeu-se certo predomínio de problemáticas do campo da 

saúde coletiva que pouco dialogava com o campo das ciências sociais e 

humanas. A resposta considera que a Comunicação integra as CSHS, ainda que 

como modalidade 'aplicada" 

“Alguns trabalhos alinhavam-se ao tema, mas tratava-se de estudo 

epidemiológico e outros que não traziam dados, mas projeto de pesquisa e, em 

ambos os casos, não foi possível identificar pelo resumo (talvez na submissão 

campo p/ apontar procedência dos dados ou se advém de pesquisa em 

andamento, finalizada etc) Como campo emergente de pesquisa, a relação entre 

os "Saberes e Práticas Biomédicas e a Produção de Identidades" têm sido 

visitado a partir de diferentes perspectivas teórico-metodológicas, permitindo um 

rico debate conceitual com a interseção de abordagens disciplinares diversas que 

compõem a área CSHS”. 

“Ainda que alguns trabalhos submetidos tivessem uma perspectiva 

epidemiológica mais clássica, todos os trabalhos aprovados buscavam enfoque a 

partir da perspectiva das ciências humanas e sociais para tratar da temática 

saúde” 

Por outro lado, alguns relatos chamaram a atenção para a riqueza decorrente 

desta diversidade própria do campo da saúde coletiva: 

“Merece ser destacada a diversidade de áreas/saberes/formações dos autores: 

embora a maioria dos trabalhos apresentados tenha se aglutinado em torno de 

uma rubrica sócio-antropológica notamos também trabalhos de orientação de 

áreas como Psicologia e Economia, o que, avaliamos, enriqueceu sobremaneira a 

discussão de um tema que merece ser analisado por diversas lentes e enfoques 

teóricos e disciplinares”  

 



No tocante a categorias de análise, o gênero encontrou-se nessa versão do 

congresso de forma mais expressiva do que no anterior e com algumas reconfigurações. 

Assim, os GT 15, 20 e 24 estiveram centrados nessa temática, ampliando as questões 

relacionadas às perspectivas de gênero para além da sexualidade e da saúde, incluindo a 

equidade, as políticas públicas e o direito a saúde. Isto comprova tanto o interesse dos 

pesquisadores por ambos os temas antes mencionados e sua representatividade na 

produção cientifica das Ciências Sociais em Saúde como apontado por Nunes (2006) e 

Canesqui (2012). Por outro lado, foi referida a preocupação com a consistência da 

produção no tema: 

 

“Percebemos uma dificuldade ainda de trabalhar com o conceito de gênero - 

apesar do nome do GT ser gênero e políticas públicas, houve muitas propostas 

de trabalhos que tomaram como sinônimas as expressões "gênero" e "mulher". 

Um conjunto de propostas pareciam enfocar mais questões como raça/etnia do 

que gênero. Houve nos resumos pouca referência a uma reflexão teórica de 

políticas públicas”. 

 

O eixo que mais apresentou propostas foi o de políticas de saúde e instituições 

de saúde (GT 18, GT 35), retomando e reconfigurando em temas como a integralidade e 

a humanização em saúde (GT23), as políticas públicas com recortes como o da 

alimentação (GT21) e do HIV AIDS (GT12), os movimentos sociais e a educação em 

saúde (presentes no congresso anterior) e que se colocam nesta versão como lutas 

sociais por saúde (GT 25), assim como os processos políticos de resistência (GT 31). 

Como apontado por Minayo (2012) incorporação dos temas dos movimentos sociais 

necessariamente abriria caminhos para discussão das forças sociais e seu caráter ativo 

na configuração da política pública. 

 Novas questões como a relação entre público – privado e os interesses 

conflitantes (GT 22) também se apresentaram. Como apontado por Canesqui (2012) a 

presença da Economia da Saúde é recente na Saúde Coletiva, cujos estudos enfocam as 

relações entre setor público e privado, demonstrando falhas de mercado e 

desvirtuamento do SUS, interdependência dessas relações, fragilidade da regulação, 

desigualdades no acesso e tendência à maior consolidação do setor privado em relação 

ao setor público.  

As inadequações culturais das ações e relações estabelecidas entre o SUS e as 

organizações indígenas, também permitiu a permanência do tema da atenção a saúde 

indígena, dessa vez reconfigurado desde a política até a inclusão das Práticas Médicas e 



o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (GT 16) considerando as relações de 

hegemonia e subalternidade (Menéndez, 2002) entre etnias e entre sistemas de cuidado. 

O direito a saúde foi categoria destacada nesta edição do congresso de CSHS. 

Esteve presente de forma explícita em três GTs (GT5, GT32, GT33), se articulando com 

outras categorias, como direitos humanos, integralidade etc., além de se expressar em 

novas temáticas, a exemplo da “Saúde nas prisões” (GT 19). 

Foi interessante observar que a introdução da temática do trabalho e produção de 

saúde (GT 13) também colocou um número representativo de trabalhos apresentados e 

aprovados tendo forte relação com o tema das políticas de saúde, especialmente em seus 

efeitos na gestão, condições precárias de trabalho e vulnerabilidade de agentes e 

profissionais de saúde.  Como apontado por Canesqui (2012) estas tendências temáticas 

sobre políticas e instituições de saúde, tem sido assunto tradicional abordado no campo 

da Saúde Coletiva. Na sua revisão esta temática somou 32,5% dos textos.  

Chamou atenção que assuntos presentes desde congressos anteriores como a IV 

versão no ano de 2005 se mantiveram e outros se reconfiguraram na versão 2013, 

ampliando e aprofundando questões que até o momento pareciam “ausentes” do 

interesse dos pesquisadores ou dos congressos (Trad, 2012). Assim, o tema da família 

encontra-se reconfigurado incluindo as problemáticas da violência, a vulnerabilidade, a 

saúde da população negra e a construção de itinerários terapêuticos (GT3). A inclusão 

da temática da saúde mental (GT 9) aparece relacionada a medicalização, a 

institucionalização / desinstitucionalização da psiquiatria, assim como o tema da ética 

em pesquisa, que se reconfigurou como Saúde Coletiva e Bioética (GT 29) incluindo 

não só as questões de pesquisa, mas as práticas e as tecnologias médicas. Algumas 

temáticas ainda “pesam” pela sua ausência ou pela sua presença discreta como os temas 

da violência e determinantes sociais em saúde. 

Novas temáticas, como as dos Itinerários terapêuticos (GT1 e GT 3), os estudos 

sobre nutrição e saúde (GT 7 e GT 21) comunicação e saúde (GT 27) e inclusão do tema 

sobre espiritualidade, religiões e saúde (GT 28) coloca a interação cada vez mais ampla 

das ciências sociais em saúde com outras áreas / disciplinas, corroborando as inter-

relações entre grupos de pesquisa e de perspectivas interdisciplinares (Trad, 2010). Com 

relação ao GT Comunicação, Saúde e Sociedade, um dos coordenadores do GT 

esclareceu que “a amplitude foi intencional, pois um dos objetivos da iniciativa era 

mapear questões e tendências entre os diferentes atores envolvidos”. Em efeito, o GT  

“incorporou eixos temáticos mais consolidados (como mídia e saúde) e outros 



emergentes (como o ensino da comunicação no âmbito da pós graduação, graduação e 

serviços de saúde)”. 

A emergência de novas temáticas/questões amplia o desafio das trocas 

interpretativas, teóricas e metodologias que esses “encontros” geram.  Dentre os GTs 

que estrearam no VI congresso, encontramos a seguinte reflexão: 

 

“A área de saúde penitenciária, em relação a outras do campo da saúde coletiva, 

ainda é muito recente. A grande maioria dos estudos aborda os problemas 

colocados pela situação de confinamento com metodologias quantitativas, sendo 

que o GT privilegiou as abordagens qualitativas sobre saúde nas prisões (...) 

Assim, não é de se espantar os poucos trabalhos enviados para o GT, bem como 

o fato dos mesmos ainda não poderem ser considerados muito bons” 

 

“O GT se propôs a discutir questões de ordem metodológica em estudos sobre 

políticas de alimentação e nutrição por reconhecer que o campo demanda um 

aprofundamento desta ordem. Por isto, quando destacam-se as "deficiências" de 

caráter metodológico - no item anterior- na realidade trata-se mais de desafios do 

que deficiências” 

 

Mas as fragilidades não se restringem às linhas de pesquisa emergentes ou “em 

consolidação”. Alguns coordenadores referiram a preocupação com a ausência de 

originalidade ou inovação dos trabalhos de forma geral,conforme depoimento abaixo. 

Este aspecto será retomado no tópico seguinte. 

  

“Como geralmente acontece em congressos de grande afluência, tivemos um 

número reduzido de trabalhos inovadores, com consistência teórica e analítica, e 

uma maioria de trabalhos que reproduziram os jargões da moda, ainda que 

apresentando respaldo em pesquisa empírica”  

Métodos, técnicas e Teorias: tendências.  

“O que não pode ocorrer é a vulgarização e banalização do social.  

Conservar o rigor teórico e conceitual é fundamental” (Nunes, 2012) 

 

 

A análise dos resumos da VI versão do congresso permitiu identificar certas 

tendências teóricas e metodológicas que de alguma forma se assemelham aos estudos 

levantados por outros autores (Canesqui, 2012; Minayo, 2012; Nunes, 2006 e 2012; 

Goldenberg e Iriart, 2012 e Trad, 2012).   

Identificou-se que a grande maioria dos trabalhos apresentam resultados de 

pesquisas empíricas, seguidos por estudos de revisão de literatura e com notoriedade, se 

apresentam os relatos de experiências (de formação de profissionais, na gestão, de 



trabalho comunitário) dentre outras. De forma mais discreta, resumos correspondentes a 

projetos de pesquisa também se fizeram presentes, assim como textos de discussão 

teórica ou de temas. 

Dentre os estudos que apresentam resultados de pesquisas empíricas a maioria é 

de natureza qualitativa e em menor medida se denominaram como “quantitativos / 

qualitativos” ou de triangulação de métodos. Isto de alguma forma coloca um panorama 

que permite alguns paralelos com os resultados da pesquisa realizada por Deslandes e 

Iriart (2012) sobre usos teóricos e metodológicos das pesquisas na área de Ciências 

Sociais e Humanas em Saúde. Na análise de 266 artigos publicados em revistas da área 

da Saúde Coletiva, os autores identificaram que 44,6% dos estudos são de natureza 

“qualitativa” e 7,8% se colocaram como estudos de natureza Quali/ Quanti ou de 

triangulação.  

É importante que um número considerável de autores não especificasse o tipo de 

metodologia utilizada (ver gráfico 1) o que coloca, como também apontado pelos 

autores antes mencionados, a fragilidade na explicitação da metodologia de pesquisa. 

Poderia se pensar que um dos motivos para essa “ausência” poderia estar no formato de 

apresentação dos resumos ao congresso que limitaria o espaço, mas também ao número 

considerável de trabalhos que apresentam relatos de experiência que não requerem de 

explicitação metodológica. O segundo motivo, pode ser válido, mas o primeiro não 

pode ser um parâmetro, considerando muitos artigos fizeram explícito o processo 

metodológico. Este dado é corroborado pela avaliação dos coordenadores de GTs. Cabe 

destacar aqui alguns depoimentos de coordenadores que expressaram a preocupação 

com a ausência de descrição adequada a  respeito da metodologia adotada nas pesquisas 

ou com o descompasso entre ampliação da produção e qualidade da mesma:  

 

“Muitos resumos pouco falam sobre questões metodológicas” 

“Desde os anos 90 no Brasil, a área cresceu muito rapidamente , hoje com um 

volume grande de trabalhos não sempre de grande interesse. Muitos se limitam a 

descrever e observar a realidade , a interpretação dos resultados as vezes é 

superficial”. 

 

Dentre os principais “caminhos metodológicos” encontrou-se um grande número 

de trabalhos que realizou revisões de literatura, seguido por estudos denominados 

etnográficos. Em alguns estudos a realização de revisão bibliográfica é descrita como 



método complementar no processo de pesquisa, realizado no interior de estudos 

etnográficos ou de triangulação de métodos. 

O uso de narrativas também apareceu de forma importante como metodologia 

adotada, seguida de estudos de caso e triangulação de métodos. Dentre a categoria 

“outras”, foram classificados aqueles métodos empregados menos prevalentes como 

historias de vida, historia oral, pesquisa ação e estudos biográficos.  

Estes resultados concordam novamente com o perfil do estudo realizado por 

Deslandes e Iriart (2012), especialmente na característica da prevalência de estudos 

etnográficos e de estudos de caso. Da mesma forma, encontrou-se em vários resumos do 

congresso a não explicitação da corrente de pensamento ou de autores guiam essa 

construção metodológica. Isto pode ser esperado pelos critérios de espaço de 

apresentação dos resumos.  

Gráfico 1. Principais metodologias utilizadas. 

 
Principais metodologias utilizadas  Percentagem (35 gts) 

Revisões de literatura 82,54% 

Etnografia 49,85% 

Narrativas 16,86% 

Estudos de caso 28,47% 

Triangulação de métodos 6,04% 

Outras (Historia oral, de vida, pesquisa ação, 

biografias, pesquisa internet) 

16,6% 

Não especifica  10,45% 

 

Como técnicas principais, encontrou-se a utilização das entrevistas semi-

estruturadas, auxiliando tanto estudos etnográficos como estudos de caso, seguida da 

observação participante ou “observações sistemáticas” e as entrevistas em profundidade 

(Ver gráfico 2). O diário de campo apareceu de forma recorrente como instrumento de 

pesquisa, na maioria auxiliando as pesquisas etnográficas, mas também em estudos que 

utilizam triangulação de métodos.  



Os grupos focais apareceram em menor medida, utilizados como uma técnica 

complementar as entrevistas semiestruturadas onde se pretende reunir as diferentes 

visões dos sujeitos entrevistados individualmente. Em poucos casos foi descrita a 

corrente teórica que guia a estratégia metodológica, assim como a não explicitação da 

própria estratégia metodologia como também apontando por Deslandes e Iriart (2012). 

Gráfico 2. Principais técnicas utilizadas 

 
Principais técnicas utilizadas  Percentagem (35 gts) 

Entrevistas semiestruturadas 75,9% 

Observação participante 58,8% 

Entrevistas em profundidade 28,8% 

Diário de campo 20,27% 

Grupos focais 14,8 

Questionários 8,7% 

 

No estudo de Deslandes e Iriart (2012) foi identificada a análise de conteúdo, 

sobretudo na vertente de análise temática. Nos resumos apresentados ao congresso essa 

tendência foi constatada. A maioria dos estudos descreveu utilizar a análise de 

conteúdo, e em vários casos, a variante de análise conteúdo temática. Alguns estudos 

citam a perspectiva da Bardin de análise de conteúdo e em outros a proposta de análise 

temática de Minayo (Ver Gráfico 3). 

A análise documental aparece de forma importante como complemento da forma 

de obtenção e análise dos dados. A análise de narrativa e interpretativa aparece de forma 

discreta, mas aumentando sua utilização especialmente relacionada às abordagens de 

experiências de enfermidade, subjetividades e itinerários terapêuticos. Porém, só em 

poucos casos é descrita a vertente teórica que guia. Só em alguns casos é colocada a 

perspectiva fenomenológica e a proposta hermenêutica de Paul Ricouer. 

Gráfico 3. Principais técnicas de análise. 



 
Principais técnicas de análise utilizadas  Percentagem (35 gts) 

Análise de conteúdo 89,70% 

Análise documental 62,15% 

Analise temática 23,47% 

Análise interpretativa 10,9% 

Análise de discurso 9,12% 

Análise de narrativa 4,28% 

Utilização de softwares (N vivo, Atlas ti, Epi-info) 12,29% 

Outras (discurso do sujeito coletivo, Análises históricas, 

análises estatísticas) 

20,76% 

Não especifica  10,74% 

 

A Análise de discurso apareceu com menos frequência, mais utilizada nos 

estudos relacionados ao tema em comunicação e saúde. Como levantado por Deslandes 

e Iriart (2012) a análise através de softwares ainda se apresentam como ferramentas 

pouco utilizadas, mas cada vez mais vai se incorporando nos estudos, de forma mais 

marcante naqueles e natureza mista (quati / quali), e de forma mais discreta nos estudos 

qualitativos, especialmente aqueles que utilizam referenciais e técnicas metodológicas 

que incluem a participação de poucos sujeitos como nos estudos de caso. 

O que pode se colocar no debate é o número (significativo) de resumos e estudos 

com fragilidade de descrição da metodologia e análise (Deslandes e Iriart, 2012). 

Segundo os autores, isto pode ter duas razoes. A primeira refere-se a “falta de espaço” 

nos critérios de publicação de revistas e nesse caso, de submissão de trabalho aos 

congressos, mas que pode ser refutado ao observar estudos / resumos com certa 

densidade teórica / metodológica.  

A segunda, de caráter mais “grave” como apontado pelos autores, estaria nas 

deficiências de formação teórica e metodológica dos autores. Isso coloca não só os 

espaços de reflexão como congressos, publicações e instituições de ensino necessário 

para refletir sobre a qualidade da formação em Ciências Sociais na área da Saúde, mas 

os compromissos (de caráter quase ético) da utilização de referenciais e métodos que no 

final, se convertem nas lentes interpretativas com que se “vem” as diferentes realidades 



sociais. Este dado converge com a opinião expressa por coordenadores de GTs, 

especialmente, no tocante ao enfoque etnográfico: 

“A meu ver o grande problema é a aplicação do método etnográfico e o controle 

do bias nos trabalhos apresentados. Creio que um grande desafio é problematizar 

a etnografia nos cursos de saúde coletiva e o seu uso, o que está vinculado a 

questões teóricas e conceituais. No caso das ciências sociais é difícil desvincular 

a teoria da metodologia”.  

 

Tocando especialmente na questão do ensino, Nunes (2012) coloca a 

necessidade de rever as formas do ensino e criar estratégias que possibilitem ao 

estudante incorporar em sua formação o básico conceitual (e se acrescenta, 

metodológico) da sociologia, da antropologia e da ciência política, na graduação e 

avançar na pós-graduação o bom uso dos “clássicos” e dos “novos clássicos”.  

Essa questão permite entrar na última parte desse escrito. Ao falar de teorias são 

apontadas as principais tendências apresentadas nos resumos. Foram identificadas 

principalmente contribuições de três áreas nos arcabouços teóricos dos resumos 

analisados: das Ciências Sociais, da área da educação e da avaliação em Saúde. 

Dentre as categorias / conceitos teóricos das Ciências Sociais mais recorrentes 

nos trabalhos se encontram a categoria experiência de enfermidade utilizada nos estudos 

sobre o processo saúde /doença / cuidado, a maioria usada na abordagem de doenças 

crônicas, mas também em outros processos como as incapacidades e os estudos sobre 

idosos. Baseada principalmente por correntes de cunho fenomenológico, os autores 

mais utilizados provem da sociologia e antropologia médicas. Os autores mais citados 

são Kleinman, Merleau Ponty, Gadamer, Ricoeur, Csordas e autores nacionais, Paulo C 

Alves, Iara Souza e Miriam Rabelo. Erving Goffman, encontra-se nos estudos 

principalmente a partir dos conceitos de estigma e carreira moral.  

De forma mais discreta recorrem-se em alguns trabalhos a outros autores como 

AnneMarie Mol, Tim Ingold e Bruno Latour. Recentemente, autores como AnneMarie 

Mol e Bruno Latour tem informado algumas questões dessa categoria e a categoria de 

itinerários terapêuticos.  Esta última encontrou-se ligada a categoria de experiência.  

A presença de dois GT (1 e 3) relacionados ao tema pode justificar sua presença 

significativa, porém, se evidencia cada vez mais o interesse dos pesquisadores nos 

complexos processos de busca, avaliação e aderência a certos cuidados e tratamentos. 

Apresentam-se de forma notável os conceitos de modelos explicativos do autor Arthur 

Kleinman, assim como os conceitos de redes sociais. Da área da avaliação em saúde, a 



categoria de itinerários também vincula os conceitos de acesso, acessibilidade e de 

satisfação do usuário.  

A presença do conceito de representações sociais se confirma de forma 

importante nos estudos, mas como identificado por Trad (2012), Canesqui (2012), 

Deslandes e Iriart (2012), cede passo ou inter-relacionando-se cada vez mais com os 

estudos de experiências de enfermidade.  

Por outro lado, associada à temática de gênero abordada em vários GT (6,18,20 

e 24), diversas correntes foram utilizadas, concordando com o encontrado por Canesqui 

(2012) que apontou que na produção acadêmica das Ciências Sociais em Saúde, a 

temática do gênero e saúde se coloca em segundo lugar, depois dos estudos de saúde e 

doença.  

Nos resumos, foram representativos os estudos que discutem a medicalização 

(da sociedade, dos saberes e práticas biomédicas chamando atenção os estudos que 

abordam a saúde mental e a reforma psiquiátrica) recorrendo ao autor Michel Foucault 

com conceitos como poder, biopoder, biopolítica e medicalização. Os trabalhos que 

abordaram as temáticas de políticas de saúde recorreram a conceitos como o de 

integralidade, humanização, judicialização, determinantes sociais da saúde e promoção 

da saúde, colocando as inter-relações de correntes das ciências sociais e da área da 

saúde. No Gt 18, centrado em análises institucionais, os trabalhos utilizaram 

principalmente correntes sociopolíticas francesas.  

Devido á temática presente nesse congresso dos vínculos entre nutrição e saúde 

(GT 21 e GT 24), assim como nos estudos sobre populações indígenas, o conceito de 

segurança alimentar aparece sustentando vários estudos. 

Por último, destacam-se outros autores que aparecem de forma discreta, mas 

significativa, nas abordagens de diferentes temáticas, a exemplo de Pierre Bordieu, 

especificamente, o conceito de campo e habitus. Dentre os trabalhos que abordam os 

processos de educação permanente e interdisciplinaridade, o autor e corrente de 

pensamento mais citado é o de Paulo Freire. 

O panorama geral aqui apresentado sobre as principais tendências teóricas e 

metodológicas colocam a discussão sobre a necessidade de aprofundar nas contribuições 

dos vários tipos de teorias e métodos hoje em voga. Como apontado por Minayo (2012) 

vários tipos de teorias da ação, embora emanadas do pensamento de Weber, muitas 

delas são até conflitantes: o interacionismo simbólico; a etnometodologia; a sociologia 

do cotidiano; a teoria da ação dos atores coletivos; a fenomenologia sociológica; o 



construtivismo estruturalista; a teoria da estruturação e da reflexividade social; a ação 

comunicativa; a história social; a arqueologia do saber.  

Retoma-se aqui o alerta de investimentos no adensamento teórico e 

metodológico requerido no campo das Ciências Sociais em Saúde, para que este não 

seja apontado como “ateórico” (Nunes, 2012).  Neste sentido, considera-se relevante o 

chamado de vários autores à incursão dos clássicos no ensino das Ciências Sociais em 

Saúde (Minayo, 2012). Cabe recordar que muitos dos autores e conceitos usados hoje 

encontram raízes e inspirações nos autores clássicos, raramente lidos e aprofundados na 

formação dos profissionais.  

     Para concluir ressalta-se que o banco de dados gerado a partir da pesquisa permitirá 

análises posteriores a respeito dos vários aspectos discutidos. Cabe informar que os 

mesmos serão alvo do estudo mais amplo acerca do perfil do campo das Ciências 

Sociais e Humanas em Saúde no Brasil que será desenvolvido à continuidade.   
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Anexo 1 - Formulário online Google Docs para CONGRESSISTAS 
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