
 

 

 

 

Análise sociohistórica aplicada em Saúde Coletiva  
(Oficina Pré-Congresso) 

 

Período: 19/11 - 14h às 17h e 20/11 - 9h às 17h 
Local: Faculdade de Direito da UFBA - Sala 109  
 

A oficina tem o objetivo de ser um espaço onde abordaremos a aplicabilidade da teoria 
social de Pierre Bourdieu às análises de temas pertinentes à Saúde Coletiva. Tanto no 
plano teórico como na operacionalização da pesquisa. 
  
Contaremos com pesquisadores internacionalmente reconhecidos, como os sociólogos 
franceses Patrice Pinell (Centre européen de sociologie et de science politique) e Thomas 
Depecker (Institut National de la Recherche Agronomique); e a médica e sanitarista 
brasileira Ligia Maria Vieira-da-Silva (ISC-UFBA). 
  
Apresentaremos investigações já concluídas, cuja análise genética da política auxilia a 
compreender sua dinâmica na atualidade, como é o caso da política de incentivo fiscal à 
alimentação do trabalhador. Mas também objetos em construção, como as investigações 
que analisam diversos subespaços do campo da saúde brasileira. No plano teórico-
metodológico, trataremos, por exemplo, de aspectos como o uso do conceito de capital 
social e a autopercepção da saúde. 
  
Abordaremos temas relacionados à saúde, lato senso, como a  emergência da Higiene e 
da Saúde Pública na Bahia; mas também de áreas específicas, como a de Nutrição e a 
de Saúde bucal. 

 

Equipe responsável:  

Coordenação: Jamacy Costa Souza e Sandra Garrido de Barros 
Relatoria: Denise Nogueira Cruz 
Apoio: Monique Esperidião e Thais Aranha Rossi 

Suporte financeiro: Consulado Geral da França em Pernambuco. 



 

 

 
 

Programação 
 
 
Data: 19 novembro de 2022 
Tarde 
 
Abertura (14:00): Jamacy Costa Souza (Enufba) e Sandra Garrido de Barros (FOUFBA) 
 
Conferência: Thomas Depecker (INRA) – “La quantification du besoin alimentaire au XIXe 
siècle” (participação remota com tradução simultânea)  
Debatedora: Débora Previatti (Enufba) 
Discussão: 30 minutos 

 
Mesa redonda (15:30 às 16:30) 
 
Análise sociohistórica aplicada às políticas de alimentação e nutrição. 
Denise Braga Dourado (doutoranda/ISC) - A construção da Alimentação do Trabalhador 
como um problema social no Brasil  - 15:30: às 15:50. 
Jamacy Costa Souza (Enufba) - A amnésia da gênese explicitada: a nova lei do Pifat/PAT 
–  
15:50: às 16:10. 
Discussão: 20 min. 
 

Encerramento (16:30) 

Monique Esperidião (ISC-UFBA) - Usos possíveis do referencial bourdieusiano 

 

 

20 de novembro de 2022 
Manhã: 

 

Conferêcia (09:00 às 11:00) 

Patrice Pinell (CESSP)- La théorie des champs sociaux dans la recherche sur les 
politiques publiques en France (participação remota com tradução simultânea). 
Coordenadora: Lígia Maria Vieira da Silva (ISC-UFBA) 
Debatedores: Sandra Garrido de Barros (FOUFBA) e Jamacy Costa Souza (ENUFBA) 
Discussão: 30 minutos 
 

 

Lívia Angeli Silva (EEUFBA) – 11:00 às 11:20 – A emergência da Higiene e da Saúde 

Pública na Bahia 



 

 

Shirley Andrade Cruz (HCM e EBMSP) – 11:20 às 11:40 – Capital Social e autopercepção 

de saúde 

Discussão: 20 minutos 

 

Tarde: 

Contribuições teórico-metodológicas da sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu para a 

Saúde Coletiva: possibilidades e aplicações a partir de pesquisas em saúde bucal (14:00 

às 15:00) 

Thaís Regis Aranha Rossi (UNEB); Ana Maria Freire (UFRB); Carla Maria Lima (UNEB) 
 
Discussão: 20 minutos 
 

Objetos em construção – Pesquisas em andamento (15:00 às 16:00) 

Sandra Garrido de Barros (FOUFBA) - O campo da saúde suplementar no Brasil e suas 
relações com o Sistema Único de Saúde – 15:00 às 15:20. 
Sônia Cristina Lima Chaves (FOUFBA) - A indústria de equipamentos odontológicos no 
Brasil: delimitando o espaço social dos agentes, associações e empresas - 15:20 às 
15:40. 
Discussão: 20 minutos 
 
 
 
Encerramento (16:00 – 17:00) 
 
 Ligia Maria Vieira-da-Silva (ISC-UFBA) - A análise sociohistórica como recurso teórico-
metodológico para a pesquisa e a gestão em saúde Coletiva. 
 
 
 

 


