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Editorial

As ciências sociais há muito vêm contribuindo com seu aporte teórico e metodológico para o campo da saúde coletiva. Nos anos 70, 

sua inserção neste campo é fortemente reconhecida como de fundamental importância e relevância, justificada, sobretudo, pelo ca-

ráter interdisciplinar que encerra. Muitos são os trabalhos que discutem, por exemplo, a medicina e seus objetos; que tomam a medicina 

ora como prática social, ora como profissão, ora sob a perspectiva do trabalho, contribuindo com a sociologia da medicina ou sociologia 

médica, que na década de 70 passou a ser conhecida como sociologia da medicina crítica, quando tais estudos evidenciam sua natureza 

propriamente social, direcionados às intervenções da área da saúde, de uma maneira geral.

No que se refere à influência da psicologia social, vários são os trabalhos em saúde coletiva que utilizam a abordagem das represen-

tações sociais, também compartilhadas com a antropologia e sociologia, a partir de uma proposição teórico-metodológica que permite a 

apreensão e compreensão dos significados das práticas e dos múltiplos aspectos em que se desdobra. 

Ao mesmo tempo, na sociologia, operava-se uma mudança de perspectiva, a partir dos anos 70, quando, frente a uma profunda crise 

dos esquemas explicativos globais, fundados sob a égide do determinismo sócio-econômico, emergiu o “sujeito”, sua experiência e o 

sentido que ele mesmo dá à sua ação, como objeto de estudo com legitimidade. Outras correntes de pensamento das ciências sociais 

elaboraram críticas à vertente positivista e desenvolveram concepções distintas acerca das representações, que se encaixam nas reflexões 

sobre as questões relativas à saúde, como a sociologia compreensiva de Weber e a dialética de Marx.

A antropologia também informa o campo da saúde desde os primórdios da pesquisa etnográfica, com as pesquisas sobre rituais de 

cura nas sociedades indígenas e estudos direcionados para as crenças, valores e práticas terapêuticas que determinado grupo social 

possui. No caso do Brasil, tais estudos têm aumentado nos últimos anos, o que contribui para a consolidação deste campo específico da 

antropologia, conformando-se ao que chamamos de antropologia médica ou antropologia da saúde e da doença, mais contemporanea-

mente conhecida como antropologia do corpo. 

Na verdade a própria construção da saúde coletiva se dá pelas contribuições das ciências sociais na área e a possibilidade de um 

novo olhar e fazer em saúde. A perspectiva é de que não só aumentem os estudos que aproximam as duas áreas como a de grandes pos-

sibilidades de intervenções sócio sanitárias, a partir deste novo fazer em saúde. 

Uma boa leitura a todos!

Patrícia Martins Montanari
M  OUOA M A PBA PA PUP; ON O UO  NMAM  OAPA A UNA O MAO 

POOA O UO  PAAO M A OA OM NA M A A AMA  MMBO O NO  UO M A OA

 A AMA  A  ONNAO A POAMA M A, NA  PUA A MNA A UNA NO  UO.
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