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Somente o questionável pode ser o científico.
Habermas



De que

‘lugar’

falamos?



Compreendendo e internalizando os termos

SAÚDE (BUCAL) COLETIVACIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS



De que „LUGAR‟ falamos?

campo do conhecimento e âmbito de práticas  
‘campo e movimento’

Não é do lugar do  

„odontológico‟.

Olhar da saúde bucal no espaço epistemológico das Ciências Sociais e  

Humanas, no qual ela possa ser reconhecida como Saúde Coletiva.



MADEL LUZ, 2009

“Reduzir essa enorme complexidade a um paradigma único,

seja em termos de modelos disciplinares, seja em termos de

formas de expressão de sua produção, significa reduzir o

campo a uma única dimensão, diminuindo-o e

empobrecendo-o” [...] (p. 304).



De que

‘Ciência’

falamos?



De que „Ciência‟ falamos?

Ciência que trabalha simultaneamente com:  

teoria, modelos e técnicas.

O modo de fazer depende do que o objeto  

demanda e a resposta ao objeto depende das  

perguntas, do instrumento e das estratégias  

utilizadas na coleta dos dados.

MINAYO, 2012



SANTOS, Boaventura de Sousa. A críticada  

razão indolente: contra o desperdício da  

experiência. São Paulo: Cortez, 2002.

... todo conhecimento científico é  

natural e social.

Desse modo, todas as ciências são  

também sociais.

“Todo conhecimento científico-natural  

é científico-social” (p. 61).

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 3.ed. São Paulo:  

Cortez, 2005.



Saber situado nas vizinhanças, nas

fronteiras imediatas e  

extensão

CIÊNCIAS HUMANAS

trata da

das ciências  

vida, do trabalho

em toda a  

em que se

e da

linguagem. Ou seja, ciências que se

endereçam ao homem, na medida

em que ele vive, em que fala, em

que produz.
FOUCAULT, 2009



MINAYO, 2008

Ao ampliar suas bases conceituais incluindo  

a contribuição das ciências sociais, as ciências  

da saúde não se tornam menos científicas, pelo

contrário, aproximam-se com maior abrangência  

e profundidade dos contornos reais e

fenômenos que abarcam.



Ponto importante na análise da produção científica em ciências  

sociais emerge quando:

- o enfoque passa dos cursos na área da saúde para o campo das  

ciências sociais e humanas relacionado à saúde.

NUNES, 2006
Grande diversificação de temas




