
Brasília-DF, 15 de dezembro de 2018. 

 

Reunião Presencial da Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde da ABRASCO 

(após a Mesa Redonda ‘Antropologia e Saúde Coletiva’, durante a 31ª Reunião Brasileira de 

Antropologia, dia 10 de dezembro de 2018) 

 

Participantes: todos os integrantes da mesa redonda [Luiza Garnelo (FIOCRUZ), Daniela Knauth (UFRGS), 

Inara Nascimento (UFRR), Carlos Guilherme do Valle (UFRN) e Martinho Silva (UERJ)], Fernanda Vecchi 

(UFRJ) e Elaine Brandão (UFRJ) (respectivamente integrante e ex-integrante da Comissão de Humanas da 

ABRASCO), além de Roseli Porto (UFRN) (diretoria da ABA), Jaína e mais uma aluna da UFRN (10 

pessoas). 

Pautas:  

-Divulgação do 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde; 

- Possibilidade de parceria entre ABA e ABRASCO, particularmente no que diz respeito à organização da 

3ª Reunião de Antropologia da Saúde / RAS (prevista para ocorrer na UFRN, Natal, entre os dias 23 e 25 

de setembro de 2019) e do 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde / CSHS 

(planejado para acontecer na UFPB, João Pessoa, entre os dias 26 e 30 de setembro de 2019). 

 

Desenvolvimento: 

- Foram convidados para participar da reunião todos os integrantes da mesa redonda sobre antropologia 

e Saúde Coletiva, esta uma iniciativa do coordenador da mesa, o Prof. Dr. Carlos Guilherme do Valle 

(UFRN;ABA; ANPOCS), também organizador da RAS; 

- Todos foram convidados para colaborar na divulgação do 8º Congresso Brasileiro de CSHS, bem como 

conversar sobre a possibilidade de parceria entre ABA e ABRASCO na divulgação conjunta da 3ª RAS e 

deste Congresso; 

- Mencionaram que o tema provisório da 3ª RAS é Movimento Social & Políticas de Resistência, sendo 

que o debate sobre o tema do 8º Congresso Brasileiro de CSHS (Igualdade nas diferenças: 

enfrentamentos na construção compartilhada do bem viver e o SUS) foi apresentado, particularmente 

no que diz respeito às afinidades – ativismo e política como eixos de discussão centrais – e 

recomendações – evitar o termo “resistência” – surgidas na reunião presencial da CCSHS em março de 

2018, suscitando problematização do tema. Posteriormente, a proposta de tema para a 3ª RAS, ainda 

provisória, ficou: Movimentos Sociais, Saúde e Direitos; 



- Ao apresentar a RAS, citam algumas convidadas internacionais (Margaret Eger – GRA e Pamela Bohr – 

EUA) que pretendem incluir na programação, bem como a possibilidade de otimizar recursos, no sentido 

de que a convidada possa ficar durante a semana no eixo Natal – João Pessoa e assim participar de 

ambos os eventos. Posteriormente, combinamos de incluir um membro da Comissão de Humanas da 

ABRASCO na comissão organizadora da 3ª RAS (Camila Pimentel da FIOCRUZ Pernambuco) e um 

membro da comissão organizadora da 3ª RAS na comissão organizadora local do 8º Congresso Brasileiro 

de CSHS (Monica Franch da UFPB); 

- Consideramos fundamental a articulação das associações, ABA e ABRASCO, na divulgação dos eventos; 

- Os temas da RAS seriam pelo menos 6: aborto; hiv/aids; ativismo; Saúde Indígena; Saúde Mental; 

Saúde Trans; 

- Sublinham que na UFRN a maioria dos integrantes da área de Saúde Coletiva não se encontra nas 

CSHS, com poucas exceções (Elisabeth); 

- Cogita-se a possibilidade de representantes das associações – ABRASCO e ABA – circularem por ambos 

os eventos, 3ª RAS e 8º Congresso Brasileiro de CSHS; 

- Queixam-se de falta de posicionamento da ABA a respeito do SUS; 

- Coloca-se o GT Saúde Indígena como disponível para colaborar na organização de ambos os eventos. 

 

Encaminhamentos:  

- Divulgação conjunta da 3ª RAS e do 8º Congresso Brasileiro de CSHS; 

- 3ª RAS e 8º Congresso Brasileiro de CSHS acontecerão um seguido do outro, entre os dias 23 e 30 de 

setembro de 2019, o primeiro entre 23 e 25 e o segundo entre 26 e 30; 

 

 


