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MESA DE ABERTURA 

 

O Presidente do CEBES, Roberto Passos dá as boas vindas aos 

presentes e fala da satisfação de estar compondo a mesa com dos 

demais colegas. Ressalta que este seminário trata-se do último dos 5 

seminários do CEBES com o tema Reforma Sanitária, e que os 

mesmos tem contado com apoio do Ministério da Saúde - MS e da 

Organização Panamericana da Saúde – OPAS. Destaca a importância 

de se discutir a temática do dia, Determinação Social da Saúde, e 

informa que será organizada a publicação de um livro a partir dos 

seminários realizados. 

 

Destaca que a discussão sobre os aspectos relacionados à 

Determinação Social da Saúde tem origem associada à epidemiologia, 

nos anos 70, relacionada à questão da causalidade das doenças. 

Apontava-se para a necessidade de pensar a saúde e a doença na sua 

construção social. Nesse sentido, comenta a produção de um artigo 

da ALAMES que discute a idéia de fator causal e cientificismo 

exagerado relacionados ao tema. 

 

Menciona que a constituição da sociedade pode interferir 

significativamente no processo saúde-doença para além da 

causalidade, sendo necessário pensar as determinações sociais. 

Destaca a importância de teorias críticas para compreender a 

construção do “saudável” e do “doentio” na sociedade e exemplifica a 

situação da medicalização da saúde, sobretudo nas práticas de saúde 

mental. 
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Coloca que o marxismo permite fazer uma “ponte” com todos os 

conhecimentos críticos da sociedade e que seria importante repensar 

o Movimento da Reforma Sanitária. Destaca o papel do CEBES nesse 

contexto de aprofundar reflexões teóricas e de ação política. O 

seminário teria a possibilidade, portanto de levantar ou apontar um 

conjunto de questões para apropriação do CEBES que deveria por sua 

vez capilarizá-las. 

 

Por fim, faz referencia a Coleção Pensar em Saúde a qual  

homenageia Mario Testa. 

 

Naomar dá as boas vindas a todos os presentes e destaca a 

importância da construção de movimentos políticos convergentes e 

articulados. Comenta que esta articulação é difícil, a exemplo da 

gestão da Universidade Federal da Bahia, onde é necessário mediar 

constantemente situações de conflitos de interesses e projetos. 

Destaca a importância da articulação da academia, Estado, 

movimentos sociais para produzir alternativas práticas aos desafios 

colocados pela realidade. 

 

Eduardo Mota ressalta a motivação do Instituto de Saúde 

Coletiva/UFBA em realizar o evento por ser inerente a instituição a 

discussão e formulação de ações relacionadas ao tema proposto.  

 

Paranaguá/OPAS comenta sobre a importância da instituição em 

participar como apoio do evento pela possibilidade do mesmo 

produzir um produto capaz de gerar imensa mobilização. Destaca que 

a participação da OPAS no evento faz com que a mesma ratifique 

seus compromissos com as posições políticas que são construídas 



 

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 
Av. Brasil, 4036 – sala 802 - Manguinhos – Rio de Janeiro/RJ – CEP 21040-361 - Tel: 021-3882-9140/9141 - Fax: 021-2260-3782 

E-mail: cebes@cebes.org.br 
 

pelo CEBES e ABRASCO, servindo de “ponte” para as experiências 

exitosas que estão acontecendo no Brasil. 

 

Mario Rovere/ALAMES: Agradece o convite e a possibilidade de estar 

compartilhando o espaço com pessoas tão importantes. Resgata 

experiências importantes que foram desenvolvidas no Estado da 

Bahia. Destaca a importância da produção de conhecimento na área 

da saúde coletiva, aliada a uma ação transformadora, que segundo o 

mesmo está em falta. Comenta que a entidade da qual participa, se 

sente parte da construção do SUS e da reforma sanitária, e que é 

preciso explorar a crise atual do capitalismo, como nova oportunidade 

de reposicionar a Reforma Sanitária na America Latina, a partir de 

uma teoria critica. 

 

É apresentado o filme CEBES: “A luta pela Reforma Sanitária”, 

contendo depoimentos do 1º Seminário de Políticas de Saúde, 

realizado em 2009. 

 

Conferência: Desigualdades em saúde 

Expositor - Naomar de Almeida Filho – Universidade Federal 

da Bahia/CEBES 

 

Naomar apresenta o tema da “Problemática metodológica da 

determinação social da saúde” e argumenta que é preciso ampliar e 

aprofundar a temática, inclusive no presente seminário. Destaca que 

trata-se de uma questão teórica, uma problemática real e um desafio 

político. 

 

A partir de um referencial filosófico situa a questão da equidade no 

campo das relações sociais, envolvendo aspectos relacionados a 
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relações de poder. Destaca que a iniqüidade é vista com ausência da 

equidade, comparando esta situação com uma compreensão negativa 

da saúde, vista como ausência de doenças. Comenta que não é 

possível se mensurar a iniqüidade e sim as injustiças sociais. Nesse 

sentido, a teoria da justiça contribuiria para acentuar a potencial 

diferença entre os sujeitos.  

 

Naomar apresenta o conceito de desigualdade correspondendo a 

evidências empiricamente observadas, sendo que a diversidade 

torna-se iniqüidade quando assume seu lado negativo. A 

desigualdade segundo o mesmo, poderia ser injusta (inequidade) ou 

indigna (iniqüidade) e que esta diferenciação precisa ser reconhecida 

e melhor explorada. 

 

Em relação ao processo de problematização do tema (Determinação 

Social da Saúde) seria indispensável uma melhor definição do objeto 

e uma construção do conceito levando em consideração a 

manifestação da desigualdade no nível do sujeito e nos coletivos, 

organizando-se modelos de determinação baseado em desigualdades. 

 

No que diz respeito ao quadro teórico, Naomar destaca questões 

relacionadas aos espaços sociais e de poder, envolvendo questões 

simbólicas e culturais. As fontes e origens das desigualdades sociais 

em saúde do ponto de vista metodológico seriam aspectos 

importantes de serem observados. 

 

Por fim, destaca a importância de se discutir a determinação social da 

situação e das condições de saúde, e a produção cultural das práticas 

e das instituições de saúde. 
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Mesa I: Trabalho, modos de viver e adoecimento 

 

Expositor (a) : Silvia Tamez – ALAMES  

 

Inicialmente Silvia Tamez faz os agradecimentos em nome da 

entidade a qual representa a ALAMES, apresenta o tema da sua 

exposição,“O papel do trabalho nas determinações das 

desigualdades em saúde”, e segue comentando que o SUS sofre 

críticas por ser referência em outros países da América Latina, por 

construir um movimento em sentido contrário à Reforma neoliberal. 

 

Nessa apresentação a palestrante expõe elementos que permitem a 

construção de idéias com a perspectiva de contribuir com a proposta 

de um sistema de saúde, e, de assumir uma posição teórica a 

respeito das desigualdades que permita avançar na luta para diminuí-

las. 

 

Destaca três categorias importantes para analisar o contexto das 

reformas dos serviços de saúde, quais sejam: Relações laborais, 

condições laborais e condições de trabalho. 

 

As relações laborais na visão da expositora parecem ser como as 

relações sociais de produção em uma visão marxista, mas nunca são 

tratadas desta forma e terminam com problemas de negociações 

entre os diferentes atores (Estado, sindicatos, partidos). Comenta 

que sem articulação entre essas categorias, aumenta a precariedade 

do trabalho como o desemprego, o emprego informal, auto-emprego 

e o trabalho infantil.  
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Enfatiza sobre a importância dos métodos de análises, critérios para 

classificação dos países; características da força de trabalho e 

mercado de trabalho; e, apresentação do marco teórico. 

 

Finaliza destacando a importância de se revisar a reforma sanitária 

italiana, por conta da forte participação sindical, sendo necessário em 

alguma medida a articulação das questões de saúde com as questões 

dos trabalhadores, tanto na participação na mobilização e aglutinação 

de forças políticas, mas também na formulação teórica. 

 

Mario Rovere – ALAMES 

 

Saúda todos os presentes no evento e inicia a apresentação 

comentando que é preciso fazer o acompanhamento crítico dos 

governos progressistas no século XXI. Destaca que são identificadas 

posições interessantes, mas que as mudanças no setor saúde ainda 

estão lentas. 

 

Mario ao comentar sobre a Organização Mundial de Saúde questiona 

o entendimento do termo “social” na expressão determinantes sociais 

de saúde e remonta a década de 70, onde o termo apresentava uma 

perspectiva muito progressista, mas no momento atual apresenta 

uma leitura simples de que as formulações são sociais e a saúde não. 

 

Argumenta que determinação não deve ser confundida com causa, 

relacionando-se com relações possibilísticas, assim a determinação 

teria uma natureza ambivalente. Explicita que seria preciso discutir a 

organização do Estado, já que as questões dos determinantes sempre 

são colocadas como responsabilidade de outros setores. 
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Comenta que o setor saúde tem grande capacidade de influir nos 

outros setores, sendo preciso avançar nas ferramentas de interação e 

negociação. Sendo o setor saúde também determinante das 

condições de outros setores, se faz necessário pensar essa questão 

de forma estratégica.  

 

Aponta que é preciso avançar nas leituras da realidade atual e 

principalmente nos movimentos realizados pela burguesia em todo 

mundo. Lembra que com a queda do muro de Berlim houve uma 

significativa mudança na relação capital-trabalho. O capitalismo 

modificou a forma de controle do trabalho, sendo que a acumulação 

do capital não aumenta por conta da tecnologia, mas sim pela 

exploração do trabalhador e dos recursos ambientais. 

 

Por fim, argumenta que é preciso um trabalho de recuperação da 

teoria crítica, com apoio do marxismo, onde a análise do capitalismo 

seria central. As condições de trabalho precárias, como na época de 

Marx e o capitalismo periférico, seriam importantes questões para o 

debate e sobretudo para formulação de propostas e proposições. 

 

 

Madel Luz – Universidade do Estado do Rio de Janeiro  

 

Agradece o convite para participar do evento e inicia a apresentação 

discutindo questões relativas à natureza do trabalho e a nova ordem 

social do trabalho, apontando mudanças significativas das relações de 

trabalho, as quais causam impactos sobre a saúde do trabalhador. 

 

Apresenta um texto de análise sociológica disponível como texto 

provisório e ressalta que o mesmo será um dos artigos publicados 
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posteriormente, intitulado a   “Ordem social do trabalho, 

produtividade, sofrimento e doença no capitalismo 

contemporâneo: uma análise sociológica”. 

 

O texto resulta de um conjunto de atividades de pesquisa 

desenvolvidas na ultima década, destacando-se a busca de cuidados 

e a atenção à saúde e sua expansão exponencial na sociedade 

brasileira, sobretudo nas grandes cidades.  

 

O trabalho teve como objetivos principais entender a expansão das 

práticas de saúde ditas, sobretudo alternativas, os motivos desse 

crescimento, que tipo de pessoas estava buscando essas práticas, 

com que finalidade e que papéis exerciam tais práticas de saúde na 

vida dessas pessoas. 

 

Discute a questão da força de trabalho no conjunto das relações 

sociais, destacando aspectos como: direitos trabalhistas, competição 

pelos postos de trabalho, desagregação, adoecimento coletivo, 

relação público e privado. Estas questões apontariam para um 

contínuo estado de tensão e exigências, provocando uma espécie de 

competição entre os “atletas” do trabalho. 

 

O trabalho pode ser, portanto, um espaço de realização coletiva ou 

um espaço sombrio orientado pelas relações advindas do capital, 

indicando a importância de se analisar as relações sociais de 

produção e também as relações sociais na produção. 
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Paulo Fleury – Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Paulo Fleury inicia a apresentação discutindo que é preciso analisar 

Marx, mas principalmente superá-lo. Comenta que o tema da saúde 

não tem penetrado na agenda política. Para o expositor os indivíduos 

são sempre determinados socialmente e a sociedade é formada pela 

vida ativa dos indivíduos. A individualidade é constituída socialmente. 

 

Questiona se a questão da determinação social seria um aspecto ou 

dimensão da vida humana ou do indivíduo. Comenta sobre o caráter 

ontológico do social e humano, sendo que os mesmos sempre estão 

determinados socialmente. Mesmo a individualidade é constituída 

socialmente. 

 

Critica a perspectiva de determinação de Marx, sendo que o indivíduo 

seria a última instância da determinação, por ser consciente e ativa. 

Argumenta que a impotência da questão da saúde nos fóruns sociais 

não se deve a uma questão metodológica e epistemológica, e sim a 

uma questão política. 

 

Destaca o papel do Estado na gestão pública de bens e serviços 

públicos, que deveria ser acionado por meio de espaço, fórum ou 

mecanismo de construção coletiva, ação política. 

 

Comenta questões relacionada as posições autocráticas, estruturas 

poliárquica, democracia deliberativa e auto-governo ao discutir 

aspectos relacionadas a participação popular. Discute questões sobre 

a social-democracia e o capitalismo liberal. Nesse sentido comenta 

que o processo de social-democracia no Brasil encontra momento 

favorável, sendo necessário superar os desafios da “perna” sindical. 
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Termina sua fala discutindo a importância do controle do capital e 

ampliação do acesso público. 

 

Debatedor: Volnei Garrafa – CEBES/Universidade de Brasília 

 

 Inicia comentando a fala da Silvia a qual faz uma crítica ao informe 

da OMS sobre as condições de emprego. Menciona Vicente Navarro  

dizendo que este foi muito feliz no artigo que publicou em agosto de 

2009, quando coloca que o documento simplesmente ignora as 

relações de poder que configuram os determinantes nele contidos.  

Para ele todos sabem quais são os determinantes de saúde e doença, 

a questão é saber por que eles acontecem e quem são os 

responsáveis por eles acontecerem. 

 

Discute que no Brasil a interpretação positivista dos determinantes 

sociais da saúde tornou-se generalizada nos anos 90. Associa esse 

fenômeno a um movimento de revalorização acadêmica da 

epidemiologia tradicional. Por outro lado, nessa década, a saúde 

coletiva brasileira praticamente abandonou a compreensão marxista 

das questões sociais. Para o debatedor, seria uma atitude hipócrita 

falar em nome da saúde coletiva brasileira e combater a orientação 

teórica seguida pelo relatório da OMS.  Expõe que nos últimos 16 

anos os dois governos sociais democratas (PSDB e PT) despolitizaram 

a discussão sanitária nacional.  

 

Comenta que o nível do conselho nacional de saúde é lamentável e 

destaca que a primeira década do século XXI (de 2000 a 2009) é uma 

década perdida na saúde. Para ele, o governo Lula melhorou demais 

o país, entretanto destaca que na saúde não houve avanços como em 

outras áreas.  
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O expositor comenta que a força de trabalho do setor saúde hoje é 

alienada e traz a discussão de que é necessário recuperar as 

reflexões sociológicas do ponto de vista epistemológico e também 

que é indispensável colocar no debate a questão ambiental posta por 

por Mario Rovere. Cinco anos atrás a UNESCO fez um grande embate 

em Paris para estabelecer uma declaração universal sobre bioética e 

direitos humanos. A OMS é uma instituição que está nas mãos dos 

laboratórios internacionais de medicamentos. 

 

Coordenador: Jairnilson Silva Paim – CEBES/Universidade Federal da 

Bahia 

 

Mesa II: Saberes e práticas populares e profissionais no 

enfrentamento dos determinantes da saúde e da doença 

 

Eymard Mourão Vasconcelos – CEBES/Universidade Federal da 

Paraíba 

 

Inicia explicando o propósito da mesa que parte da reflexão de que 

não só os acadêmicos discutem a questão dos determinantes sociais. 

Menciona os saberes de outra ordem oriundos dos movimentos 

sociais, que não possui a legitimidade acadêmica, mas que resgata os 

lutadores da saúde de outras naturezas. Explicita que inspirou-se na 

rede popular de educação em Saúde para pensar a organização dessa 

mesa.  
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Ruben Mattos – Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

O professor Ruben Matos inicia sua fala abordando a questão dos 

saberes profissionais em uma perspectiva considerada por ele de 

natureza epistemológica. Menciona o predomínio de uma visão 

positivista da determinação social da saúde, como corrente 

hegemônica, a qual toma variáveis isoladas que saem como um 

conjunto de recomendações de estilos de vida e posições que dão 

sentido a enfrentar os determinantes sociais. Por outro lado, explana 

que falar de determinação social significa subsidiar propostas que 

profissionais de saúde farão no sentido de normatizar as condutas, 

comportamentos e estilos de vida das pessoas, para o enfrentamento 

do mesmo problema. 

 

Partindo da reflexão dos profissionais de saúde que lidam com a 

questão da determinação social aponta como questão central a 

medicalização em nome da promoção da saúde. E nesse sentido, 

propõe uma nova leitura para o positivismo a qual denomina como 

“pretensão ao conhecimento universal”, no sentido de criticar a 

pretensão de algumas pessoas têm ao estudar temas da 

determinação social, confiar que o conhecimento produzido de algum 

modo, é capaz de enunciar um conhecimento universal.  

 

Fala acerca do positivismo e também do determinismo histórico 

funcionando do mesmo modo que ao enfrentar o problema da 

determinação social, seria uma verdade sobre a qual todos irão 

“curvar-se”, e propõe à crítica radical a pretensão universal de 

qualquer forma de conhecimento científico.  
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Aponta como problema o fato de estar lidando no interior e fora do 

conhecimento científico, enfatizando que há assim uma pluralidade de 

epistemologias, compreendendo uma pluralidade de critérios 

utilizados por certos grupos para dizer o que é valido ou não. Assim o 

expositor apresenta a questão da sociologia como alguns dentre 

tantos que podem auxiliar na transformação do mundo em 

detrimento de compreender o que de fato acontece (conhecimento 

universal). 

 

Assinala a percepção das fraquezas dos pensamentos 

epistemológicos, justificando que se pode oferecer por esse enfoque, 

uma leitura ampliada que poderia convencer a todos na sociedade ou 

produzir um consenso no sentido de Habermans e diz que não 

acredita nessa perspectiva.  Nesse aspecto a produção do 

conhecimento científico é fundamental para a argumentação e 

convencimento de alguns atores num processo de luta, dita pelo 

expositor como anti-capitalista, por um mundo mais igualitário e 

contra a injustiça.  

 

Apresenta o campo acadêmico com espaço que apresenta limites, 

inicialmente pelo entendimento que o conhecimento científico é 

melhor que qualquer outra forma de produção do saber. Diz que há 

outros saberes que são mais eficazes no sentido de justificar e 

fundamentar propostas de ação política, e enfatiza que pessoas que 

operam no campo de ação política são fundamentais para operar 

mudanças no modo de andar a vida.  

 

Menciona que muitos são os atores que mesmo fora do campo 

científico, estão produzindo conhecimento e enfrentando o problema 

da determinação social com um modo próprio e diferente, a Exemplo 
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dos movimentos sociais de naturezas diferentes tais como o 

movimento da AIDS e do MST. Aponta que tais movimentos 

apresentam formulações próprias acerca da determinação social da 

doença, que articuladas dão sentido a ação política.  

 

O expositor destaca a hegemonia das práticas profissionais que 

utilizam o seu poder de forma opressiva, medicalizante, que não 

considera os problemas mais amplos da vida e fala que hoje se 

podem reconhecer no campo do Brasil, do SUS e das Universidades, 

construções que estão sendo feitas muitas vezes sem teoria, com 

baixa reflexão, mas com esforços no sentido de ampliar a 

compreensão das conexões entre os modos de viver, e as doenças e 

sofrimentos que se apresentam.  

 

Explicita que deve-se considerar quer dos movimentos sociais 

organizados, quer dos profissionais de saúde as construções que 

apresentam determinados elementos que podem estar à frente, 

abrindo janelas de oportunidade de luta, mais claras que aqueles 

produzidos no campo acadêmico. Estes podem ajudar a pensar 

estratégias de lutas, de transformação, e chama atenção para a 

possibilidade do silenciamento dessas propostas em função do poder 

da produção acadêmica. 

 

Finaliza dizendo que a tarefa de produzir uma “ecologia” do saber a 

respeito da determinação social é um imperativo importante para que 

se possa resgatar e ter eficácias políticas das propostas disponíveis. 

Ressalta que não se pode ficar preso na produção acadêmica, como 

aquela que tem eficácia maior que quaisquer outras, sem, contudo 

minimizar a importância da reflexão teórica. Apresenta, entretanto, a 

necessidade de exploração de caminhos, destacando o diálogo dos 
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saberes, e discute a necessidade da linguagem, a qual tem que ser 

inteligível para aqueles que não tiveram aproximação com o 

conhecimento técnico-científico, sendo este um sério desafio. Em 

outras palavras, é imprescindível desenvolver a capacidade de clareza 

a ponto de dialogar com outros saberes oriundos de outros espaços 

que não o acadêmico.  

 

José Marmo – Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e 

Saúde 

 

A cumprimentar e agradecer pela participação no seminário do 

CEBES, apresenta a temática da sua discussão que se relaciona com 

religião e saúde, e destaca como a religião faz parte do cotidiano das 

pessoas. Destaca as entidades religiosas como formadoras de opinião 

e enfatiza as religiões de matrizes Africanas. Fala sobre temas que 

estão tendo eco no espaço religioso e exemplifica a questão da AIDS. 

Fala das formas como as religiões africanas são reconhecidas pelos 

diversos atores e caracteriza os freqüentadores que são, em geral, 

negros, pobres e na sua maioria mulheres.  

 

Aponta que nos terreiros o poder feminino é muito presente e fala 

sobre o imaginário social construído sobre o que é negro entendido 

como “bagunceiro, malandro, sujo, preguiçoso...” e também como 

“bom de samba, de bola e de cama...” e diz que hoje essa visão não 

é mais assim.  

Apresenta uma pesquisa orientada pela questão de porque os negros 

se associam aos terreiros? Segue apresentando suas várias 

respostas, destacando a questão amorosa, de dinheiro etc. Enfoca 

sobre que noção é trabalhada a questão da saúde e da doença, e 

destaca que a doença é um desequilibrio entre o “natural e o 
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sobrenatural”. Apresenta o universo dos problemas de saúde que 

relacionam-se com os Deuses do candomblé. Na perspectiva dos 

terreiros as práticas de saúde são cuidado e zelo. 

 

Busca saber se o terreiro apresenta algum modelo de Políticas 

vigentes e identifica tais práticas com algumas políticas em curso tais 

como humanização, segurança alimentar, do idoso entre outras.  

 

Finaliza dizendo que é necessário agir em rede para potencializar os 

trabalhos dos terreiros e diz que um saber não invalida o outro 

quando compara a produção dos terreiros e dos gestores.  

 

Rodrigo Cariri – Universidade Federal da Paraíba 

Coloca-se em análise enfocando a própria trajetória. Fala da 

influência do movimento mangue sobre a sua trajetória, e na 

conformação do espírito com que entrou na faculdade de medicina. 

Menciona a sua inserção nos movimentos populares iniciado pelas 

festas da periferia. Faz referência às influência familiares que não 

corroboravam na sua formação com uma matriz de esquerda, e diz 

que foi no ECEM e também com a educação popular em saúde, que 

se encontrou com essa perspectiva  

 

Em uma experiência vivida no ministério da saúde com a educação 

popular, a qual fez a interface com a gestão e a educação popular, 

sublinha a polissemia da integralidade proposta de Rubem Matos. 

Coloca-se como uma pessoa que no âmbito da Saúde Coletiva que 

implementa as Políticas e diz que as políticas chegam em geral 

prontas para esta finalidade. 
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No trabalho e na lida com a educação ressalta como categoria central 

a questão da vida, e fala com relação aos determinantes sociais que 

são coisas que estão dadas e na sua visão não tem porque estudar 

tanto, já que é indiscutível a associação de certas patologias à 

pobreza.   

 

A noção de distinção e diferença que separa a academia e o 

trabalhador, movimento social e liderança, professor e estudante, no 

seu entender, é produtora de sofrimento também. Para a discussão 

dos determinantes apresenta como categorias centrais a questão da 

dualidade e da multiplicidade. Apresenta também como categoria 

forte o biopoder, e problematiza:De que forma a prática está 

revestida de biopoder sobre a vida das pessoas? Que estratégias de 

dominação são mencionadas? Que intenção existe no sentido de 

estudar os determinantes sociais de saúde? Não são formas de 

retroalimentar o capitalismo? 

 

Agrega outros elementos acerca do capitalismo, e exemplifica com a 

“Microsoft”, refletindo como muda a lógica do trabalho, como se 

capilariza, e como seu funcionamento governa a vida cotidiana. Para 

o apresentador esse entendimento é fundamental para entender o 

movimento da Reforma Sanitária. Pergunta onde estão as militâncias 

estudantis e coloca que esses movimentos colocam-se em oposição 

inclusive a movimentos progressistas como o REUNI. 

  

Eymar – debatedor 

 

Menciona as práticas fragmentadas dos PSFs no Brasil, aponta o 

movimento sindical e outros, chamando a atenção que estes têm 

lógicas diferentes as quais devem ser valorizadas e destaca que é 
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preciso criar outras formas de vínculo. Debate a relação entre 

problemas de saúde específicos e a realidade cultural. Para ele as 

lutas refletem algo que os movimentos querem dizer. O pessoal tem 

a ver com o subjetivo, mas com o corpo e com o modo de fazer isso. 

Solidariedade, amorosidade, integra o social nesse modo de 

compreensão. As pessoas à medida que se envolvem na luta, se 

transformam individualmente. O trabalho com extensão cria vínculos 

com a comunidade.  

 

Conferencia: “Las tres “s” de la determinación de la vida y el 

triángulo de la política - Resiliencia del pensamiento crítico en 

la salud colectiva 

 Expositor : Jaime Breilh - Universidad Andina Simón Bolívar - 

Equador 

 

Jaime inicia a discussão destacando que é preciso articular o tema 

determinação social a questão da defesa da vida, o que implicaria 

desafios teóricos e políticos, e um trabalho de investigação 

intercultural.Comenta a importância do contexto nessa discussão. O 

expositor explicita que a situação da America latina e seus processos 

históricos exigiriam tomar distância entre a saúde coletiva e 

epidemiologia, e os espaços tecnocráticos. Discute questões 

relacionadas a o que chama de “crises de hegemonia”, onde as 

situações complexas exigiriam a construção revolucionária da política.  

 

Destaca que é preciso analisar as manobras de força que estão sendo 

realizadas para conter os governos progressistas e emancipatórios. 

Nesse sentido comenta sobre a fragilidade dos movimentos sociais, 

sendo que espaços que deveriam ser espaços de articulação e de 

mobilização como o MERCOSUL, não estariam cumprindo este papel. 
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Traz a tona questões como expansão das agro-indústrias, expansão 

das determinações em saúde de caráter negativo, fragilidade dos 

movimentos sociais. No que se refere a agro-indústria e agressiva 

política de extrativismo, consolidam um modelo econômico falido. 

Esse contexto segundo o mesmo conformaria um momento oportuno 

para esta chamada do CEBES, visando discutir criticamente os 

determinantes sociais de saúde. 

 

Faz-se necessário uma reflexão epistemológica e metodológica, mas 

sobretudo do papel político na construção de uma nova hegemonia. 

Comenta sobre o uso da epidemiologia e das campanhas de febre 

amarela, para justificar a entrada dos estados unidos no México 

durante processo revolucionário. Destaca utilização de informações 

questionáveis cientificamente, para gerar dúvidas sobre os estudos 

dos impactos dos processos de trabalho, utilizando-se para isso de 

profissionais da epidemiologia na “fabricação intencional” de dúvidas. 

 

Destaca que afinar as estratégias políticas e consolidar uma visão 

emancipatória da saúde pública e epidemiologia pode produzir valores 

e imagens importantes. Nesse sentido comenta que mesmo nos 

governos progressistas existem pressões contrárias para atendimento 

das necessidades da direita.  

 

Coloca que é preciso uma mudança das perguntas científicas, 

associando pensamento crítico com solidez acadêmica e rigorosidade 

metodológica, e destaca três pontos importantes para discussão: 

 

1. O pensamento epidemiológico está sujeito a uma determinação 

social e envolto em relações de poder. O conhecimento e ação 
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deveriam ser vistos de forma dialética, sendo necessária uma maior 

instrumentalização das investigações científicas. 

 

2. O modelo civilizatório atual e o sistema de aceleração econômica 

são incompatíveis com os modos saudáveis de viver. Haveria uma 

crise de reprodução do capitalismo, onde trabalho morto e economia 

sustentável, disputariam uma posição inconciliável.  

 

3. Superar a noção empírica de espaços saudáveis. 

 

Ao terminar sua explanação discute a questão da sustentabilidade 

como princípio da vida, enquanto transformação e não manutenção. 

Argumenta sobre a importância de uma sociedade solidária, onde a 

estrutura econômica produtiva se organizaria em torno daquilo que é 

fundamental à vida, a partir da construção consciente e equitativa de 

necessidades, e onde todos desfrutam do bem protetor da 

organização social. 

 

Mesa III: Concepções do saudável e do doentio 

 

Roberto Passos Nogueira – CEBES/IPEA 

 

Roberto inicia a apresentação discutindo sobre a determinação objetal 

da doença como não causalidade. Aspectos filosóficos e ontológicos 

da saúde e doença são destacados com entes importantes de sua 

totalidade.  

 

Comenta que Filosofia moderna fez uma opção de não estudar as 

questões metafísicas, e sim da ética e epistemologia. Coloca 

Heidegger, como exceção da nova filosofia, pensando os modos de 
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ser e como o homem existe. Nesse particular, saúde e doença se 

pertenceriam.  

 

Segue questionando como a saúde e a doença foram concebidas a 

partir da objetividade. Recupera as discussões relacionadas as 

categorias subjetivas do conhecimento médico: objeto 

normal/anormal, determinando a experiência teórica e prática da 

saúde. Destaca que normalidade e anormalidade são conceitos 

modernos que redefinem a saúde e a doença e que precisariam ser 

revistos. 

 

Lígia Vieira – Universidade Federal da Bahia  

 

Ligia agradece o convite para a participação no evento e comenta 

sobre a importância de discutir os rumos da Reforma Sanitária 

 

Comenta sobre as lacunas nos estudos sobre saúde, doença e social, 

sendo que as diferentes teorias e diferentes posições ocupadas 

(epidemiologia social, antropologia médica, sociologia médica) tem 

sido insuficiente para dar respostas, resultando em poucas iniciativas 

práticas. 

 

As abordagens teóricas se dividiriam entre a questão da explicação 

externa, onde as estruturas sociais determinariam as condições de 

vida e trabalho; e, explicação interna, onde a interação entre os 

indivíduos, as redes de relações produziriam uma coesão social 

protetora. 

 

Comenta sobre a importância da obra de Bordieu com a contribuição 

na filosofia da ciência relacional e da filosofia da ação disposicional na 
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discussão do espaço social e saúde. Discute a produção da saúde e da 

doença no espaço social e seus potenciais biológicos e sociais, onde 

estariam presentes diversas espécies de capital: econômico, cultural, 

social e político. 

 

Discuti também aspectos relacionados às condições de gênese do 

habitus, diferenciada das condições de funcionamento. Questões 

como a mediação social teriam implicações importantes para as 

políticas de saúde. 

  

José Rubens Bonfim – Sociedade Brasileira de Vigilância de 

Medicamentos 

 

Agradece o convite para a participação no evento e inicia a 

apresentação comentando o tema: “Comercio da doença: a 

iatrofarmacogenia da indústria farmacêutica”. 

 

Destaca a origem das palavras “Iatro” e “fármaco” como algo 

produzido por um prescritor, e comenta alguns propósitos não 

revelados dos documentos da indústrias farmacêuticas que teriam 

como compromisso principal a lucratividade de seus acionistas. 

Comenta sobre as diversas formas de enredamento dos profissionais 

pela indústria farmacêutica: Visitas, presentes diretos e indiretos.  

 

Destaca que é preciso um maior esclarecimento destes fatos e coloca 

que há pouca publicação e relatos nacionais sobre esta temática. As 

condições clínicas estariam sendo definidas ou redefinidas pelas 

empresas farmacêuticas gerando uma espécie de “comércio da 

doença”, com conseqüências econômicas e sociais significativas. 
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Luiz David Castiel – Escola Nacional de Saúde Pública 

 

Inicia a apresentação com agradecimento ao CEBES e ao Instituto de 

Saúde Coletiva/UFBA.  Comenta sobre questões relacionadas ao 

“epidemiopoder” e a promoção da saúde como prática “biopolítica”.  

 

Fala sobre as dimensões de controle trabalhadas por Foucault e 

discute o “biopoder” enquanto espectro de iniciativas. Argumenta que 

não é possível antecipar o que não pode ser antecipado. A promoção 

da saúde possuiria elementos biopolíticos imunitários que 

relativizariam a contribuição da genética. 

 

Segue discutindo questões como insegurança e hiperprevenção; 

Dimensão globalizada do risco abordada por Beck (2008); Risco e 

encenação do risco e antecipação imaginada da catástrofe. 

 

Debatedor: Ricardo Ayres – Universidade de São Paulo 

 

Inicia a participação com agradecimentos e ressaltando a importância 

do encontro para mapear a agenda política do CEBES.  

 

Comenta o desafio de uma discussão filosófica, onde seria necessário 

discutir com as instâncias formadoras sobre a importância deste tipo 

de conteúdos, abandonando o conceito negativo de doença e 

reconhecendo os diferentes níveis discursivos entre saúde e também 

a doença. Destaca o discurso da doença como elemento 

hermenêutico importante. 
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Seria necessário segundo o mesmo trabalhar a idéia de normas e 

limites, discutindo o papel da técnica. Questiona se seria possível 

humanizar a medicina e aponta para a possibilidade de pensar a 

técnica como mediação, uma forma de estar dialogando com o 

projeto de felicidade. Destaca para a importância de se atentar sobre 

as sínteses, no reencontro do macro nas práticas cotidianas.  

 

Ao comentar sobre a questão da objetividade, coloca a possibilidade 

de outra forma de se discutir a questão para além do complexo 

médico industrial, destacando a importância de recuperar a questão 

do ouvir na produção do cuidado. Atualmente o discurso do risco tem 

tido ação de controlar pelo medo.  

 

Coordenação: Ana Costa – CEBES/Ministério da Saúde 

 

Oficina de trabalho: Determinação social da saúde e reforma 

sanitária hoje 

 

Os trabalhos de grupos são conduzidos a partir de questões 

norteadoras para o debate: 

 

1. A complexidade da determinação da saúde – novos argumentos 

 

O grupo discute a importância de retomar a discussão a partir da 

determinação das condições de vida com possibilidade de mudança 

de paradigmas, onde seria necessário pensar a saúde em uma 

perspectiva ampla, articuladas as questões relacionadas à vida.  

 

Para além do individuo se discute as condições sociais complexas. 

Existiriam múltiplos âmbitos da determinação social, sendo 
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necessária o reconhecimento da autonomia dos sujeitos e coletivos. 

Em determinado momento questiona-se sobre o nível da 

determinação que está em discussão: individual, da clínica integrada 

ou na dimensão social. 

 

Aponta-se para necessidade de refletir teoricamente sobre o tema, 

incorporando questões como intersetorialidade, práticas de saúde, 

práticas de educação e a formulação de políticas. Discute-se também 

sobre a reorganização das relações sociais e a complexidade do 

entendimento e da intervenção sobre os problemas.  

  

Finalizando este ponto discute-se o papel do CEBES na produção de 

conhecimento na área e de atuação política na renovação das 

propostas de mudanças articuladas a outras propostas de mudanças 

em curso na sociedade.  

 

 

2. O que fazer? A oportunidade da retomada do debate sobre 

Determinação Social 

 

O grupo discute e aponta para a necessidade de campanhas e 

movimentos de aspectos relacionados a divulgação da noção 

ampliada do conceito de saúde. Seria necessário pensar estratégias 

para disputas ideológicas do conceito de saúde. Caberia ao CEBES 

pensar e construir mecanismos de continuidade e capilaridade das 

discussões. 

 

3. Como fazer? A determinação social pode mobilizar atores 

societários. 
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O grupo discute a importância da articulação com movimentos 

políticos em curso na sociedade. Destaca a questão da produção de 

alimentos saudáveis como movimento contra-hegemônico 

importante. Seria necessário uma ação política para alterar a 

correlação de forças nos aspectos simbólicos e ideológicos. 

 

PLENÁRIA FINAL 

 

Nesse momento são socializadas as discussões realizadas nos três 

grupos. 

 

Grupo 1.  

O grupo argumenta que a formação dos profissionais de saúde 

precisa resgatar alguns conceitos e autores importantes. Seria 

importante exercitar o trabalho acadêmico articulado ao trabalho em 

saúde, onde a interação passaria a ocupar maior espaço em relação a 

transmissão de saberes/conhecimentos. Discute que seria preciso 

recuperar bases teóricas em relação a determinação social. 

 

A saúde seria além de tema uma área estratégica. Questiona os 

espaços de discussões que a mesma tem ocupado e apontam para 

importância de construir estratégias para incluir na agenda política a 

questão da saúde. Propõe uma maior articulação com os demais 

movimentos sociais a exemplo do Movimento Sem Terra. 

 

Grupo 2. 

O grupo discute sobre a falta de consciência critica dos movimentos 

sociais, e problematiza sobre a necessidade de construir estratégias 

para colocar a discussão da saúde de forma ampla na sociedade civil. 

Questiona se a Reforma Sanitária Brasileira teria diminuído seu poder 
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crítico e aponta para a necessidade de uma maior articulação com as 

lutas que estão em curso na sociedade. 

 

Questões sobre o baixo controle da sociedade na formulação e 

implementação de políticas públicas para o setor são apresentadas. 

Discute também sobre a importância do conhecimento acadêmico não 

se tornar uma oposição ao conhecimento popular. 

 

Coloca sobre a importância de ações como a Caravana em defesa do 

SUS/Emenda constitucional 29, sendo preciso explicitar o apoio do 

CEBES a este tipo de iniciativas. 

 

Grupo 3.  

O grupo apresenta questões relacionadas às condições de vida e seus 

determinantes. Retomam a necessidade de pensar a saúde como 

área estratégica. 

  

Encerramento 

 

Jairnilson Paim fala sobre a importância da juventude no evento faz 

as considerações finais em relação ao mesmo. 

 

 

 

 

 


