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De que lugar eu falo?

• Campo da saúde coletiva – 34 anos
• Atuação como sanitarista na região da 

Baixada Santista/SP – 21 anos 
• Pesquisadora / Saúde, ambiente e 

trabalho + 12 anos
• GT de Saúde Ambiental da ABRASCO- 7 

anos.



Algumas imagens geradoras de reflexão:
A TRAGÉDIA HUMANA!

COPISA-Cubatão/SP (década de 80)

Benzeno, Tolueno, Xileno, Naftaleno etc

Exposição Ocupacional

Contaminação Ambiental

Alterações hematológicas/ neurocomportamentais

Significação dos dados epidemiológicos – conflitos / interpretações



A tragédia humana!

Rhodia Cubatão década de 90

Organoclorados

Contaminação ambiental

Exposição Ocupacional

Alterações hepáticas/ 
citogenéticas/ doenças de pele

Ocupação do espaço /  áreas de risco / 
condições sócio-culturais

Duto da Petrobrás / Vasamento de 
Gasolina

Incêndio da Vila Socó/Cubatão / 
Desastre de Engenharia

Mais de 100 mortos

Significação dos dados epidemiológicos – conflitos / interpretações



A tragédia humana!

Ausência ou insuficiente saneamento 
básico

Contaminação ambiental

Exposição a agentes biológicos / aumento
de pragas urbanas/ aumento da
exposição a substâncias tóxicas
(inseticidas, raticidas etc intra-

peridomiciliar)

Pragas urbanas

Controle vetorial

Exposição química nos domicílios

Equívocos da Saúde Pública

Ocultamento de risco

Perda da noção de perigo

Danos não dimencionados



A tragédia humana!

AGROTÖXICOS
Vitimas precoces

Exposição
Ocupacional
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A tragédia humana!

Plantação de tomate na região do agreste de 
Pernambuco:

Formas de obtenção de renda no NE

Uso intensivo de agrotóxicos

Contaminação dos parcos recursos hídricos

Exemplo eutrofização das águas de açude

Tragédia de Caruarú

Açudagem/ modelo produtivo / impacto ambiental / diferentes escalas de dano

VULNERABILIDADES



Agreste -PE

• O homem na sua condição limite.
• A adversidade extrema marcando o 
caráter, as relações e os valores.
• O trabalho como forma de superação
da natureza e o papel do risco como
forma de superação da ignorância.
• Expressão da astúcia (história de 
violências / de resistência / de 
jeitinhos/ as  tranformações / 
o exisitir no resistir / na sobrevivência
/ reprodução de estratégias seculares).
A dimensão da cultura.



Os sistemas sintéticos criados pelo
homem a partir dos sistemas

naturais
• Natureza estabelece os meios e o homens os

fins = modificação da natureza como
adequação desta à condição humana.

• Condições de risco ou de incertezas
• Estados contraditórios da existência humana:
1. Riscos “naturais”
2. Riscos tecnológicos, da ação, trabalho, etc

risco / ignorância / conhecimento

Qual é o papel do conhecimento?



Três planos de implicações (Tambellini, 2003).
1. campo da produção do conhecimento:
• Filosofia/ epistemologia/conceito/ valores/ ética/ 

estética.
• Ciência: definições e teorias/ hipóteses/ métodos 

/verificações / experimentação /alternativas à
tecnologia.

2. campo da política: proposta, planos e medidas.
3. campo da ação: apropriação de técnicas/ 

/planejamento/intervenções.



Filosófico
• Conhecer / criar / dar perspectiva / revelar / desvelar / compreender
• Realidade / real
• Razão / pragmatismo/ utilitarismo X perspectivismo
• Lógica/ verdade / totalidade / parte / especificidade / individualidade
• Dialético / dialógico
• Unidade/ identidade / diferença / alteridade/ pluralidade 
• Duração /substância /ser
• Norma / normalidade / erro / culpa 
• Certeza X incerteza / imprevisto
• Concepções de causa / determinação/ explicação
• Subjetividade X objetividade X percepção
• Causalidade X Casualidade
• Temporalidade / historicidade  
• Poder/ formalismo / neutralidade
• Complexidade
• Ordem /desordem /integração

Alteridade
Quando se tira uma coisa do 

contexto e olha-se apenas a 

coisa consigo mesmo, 

perde-se a realidade da coisa, 

pois perde-se a relação dela 

com algo que não é ela.

H. Arendt (1906-1975).



Ciência
Descoberta / construção de sentido / conhecimento / saber tem gênese no poder/ 

pressupostos / hipóteses 
Determinação / predição / finalidade / liberdade /sistema / modelos/ processo 
Fenômeno / acontecimento / observável X fato (que foi, mas que não é mais) 
Verificação / mensuração / validação / rigor de fatos
Causa  (que antecede) X risco X efeito (que sucede)
Causa – efeito / multicausalidade / complexidade
Coerência / correlação / relação / interdependência / interno / externo / contorno/
Intercâmbio / contingência / feedback / homeostase / eqüilíbrio / resiliência / 

vulnerabilidade
Descrição / linguagem / informação / conhecimento
Análise / síntese
Métodos / dedução / indução / abdução / analogia/ extrapolação/ redução
Triangulação de métodos
Modelagem / representação da realidade
Estrutura do dado (sintaxe) / matrizes de dados
Unidade de análise/ variáveis/ valores da variável
Indicadores/ predicação
Dado (texto / sintaxe) X contexto (semântica)
Interpretação 
Erro/casual/ acidente

Descoberta
A aplicação de métodos ou

de seus rigores não 
garantem a descoberta. 
Descoberta exige idéias, 

uma posição ativa e criadora
de um sujeito pensante.



Ético
Diante da tragédia e do sofrimento humano:

• Como CONSIDERAR  o  livre arbítrio e 
as estruturas de  poder na compreensão 
da causalidade das doenças ou a 
determinação da saúde?

• Como fazer diante das insuficiências 
metodológicas?

• Como incluir o erro, o diferente, a pluralidade?
• Como os estudos da causalidade de doenças 

ou da determinação da saúde tem contribuído 
para a reversão desses quadros?



Político e da ação

RAZÕES DE ESTADO – CIÊNCIA /PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO/ 
MÉTODO – CONFLITOS / NECESSIDADES DA POPULAÇÃO  x 
NECESSIDADES DO MERCADO

Decisão / vontade / prioridades
Planejamento

Gestão
Ação/intervenção

Avaliação

Democracia
Cidadania
Participação

Ciência Cidadã
Responsabilidade: colocar a produção de 

conhecimento e os métodos para
responder às tragédias humanas e para

atender as necessidades das comunidades
e da qualidade da vida.



ABORDAGEM

1. A análise do processo saúde-doença requer várias 
disciplinas integradas a partir do contexto sócio-
ambiental onde reside o problema.  

2. Real dificuldade da epidemiologia em produzir essa 
explicação: 

• inadequada contextualização do objeto de estudo;
• subordinação do mais complexo (a saúde) ao menos 

complexo(o dado);
• viés tecnicista / cientificista (dado como verdade / 

fetiche do método).

Pressupostos iniciais:



Grande diversidade de adjetivação do contexto em estudos 
publicados no campo da saúde coletiva:

Em referência aos determinantes 
sócio, culturais, econômicos

No contexto da saúde 
No contexto de vida
No contexto social
No contexto da cultura
No contexto econômico
No contexto de moradia
No contexto da pobreza
No contexto sanitário
Em referência aos determinantes 

políticos 
No contexto nacional
No contexto sócio-político
No contexto da reforma sanitária
No contexto do cuidado especializado
No contexto da promoção da saúde
No contexto da saúde da família
No contexto de implantação
No contexto hospitalar
No contexto das práticas

Em referência ao espaço de 
desenvolvimento humano
No contexto urbano
No contexto da cidade e do campo
No contexto industrial
No contexto da transição epidemiológica 
No contexto da transição demográfica
Em referência a vulnerabilidades de 
grupos humanos
No contexto dos grupos populacionais 
específicos (mulheres,
crianças, idosos, negros, índios, 

imigrantes)
No contexto familiar
Em referência ao modelo de estudo
No contexto teórico
No contexto histórico
No contexto da complexidade



• O contexto referido na grande parte dos 
estudos epidemiológicos e de saúde se 
restringe a uma moldura ideológica e não 
se constitui no ponto de partida 
“ontogênico” para a construção do dado. 



A PRODUÇÃO DE DADOS

• é uma atividade situada em uma dada 
circunstância ou contexto – o que dá sentido. 

• O dado é uma representação simbólica que gera 
informação. 

• As informações são dados com significado dotado 
de relevância e propósito – intensionalidade
/finalidade.



• As informações associam-se a uma rede de 
representações conceituais- nada é totalmente 
novo.

• Os procedimentos de contextualização
requerem um quadro teórico /conceitual e um 
componente empírico (fenômenos).

• Todo e qualquer processo de produção de 
dados de saúde da população passa por 
processo de construção de sentido no contexto 
sociocultural e ambiental de pertencimento. 



• O contexto tem uma dimensão ampla, abrange 
os aspectos socioculturais, históricos e 
ambientais comuns aos membros de uma 
sociedade (ainda que parcialmente).

• O contexto é o “lugar” da enunciação do dado.
• O contexto não é um dado prévio, mas as 

formações cognitivas comuns dentro das quais 
o dado se situa  e tem sentido. 

• “dado e contexto devem ser considerados de 

forma coextensiva” (relacional).



• Um aspecto fundamental é a maneira pela 
qual se constroem ou se organizam os 
dados, que é dependente da percepção a 
que se referem as categorias e relações do 
contexto. 

• Os processos de contextualização dos dados 
são múltiplos e variados. Os dados 
produzidos em consonância com o contexto 
podem funcionar como novos 
contextualizadores, permitindo assim o 
avanço do conhecimento sobre o problema 
(objeto).



A complexidade dos processos relativos à vida, tais como 
“saúde, aflição, sofrimento, dor, doença, cuidado, cura e 

morte” que ocorrem em agregados humanos requer para sua 
análise processos de investigação interdisciplinares.

A epidemiologia apreende a realidade (que é complexa) por 
“congelamento dos seus processos, ..., por paralisia de sua 

característica mais básica, a natureza dinâmica do ser” (Naomar

Almeida Filho e Denise Coutinho, 2007). 

O modelo do risco constrói representações das relações entre causas e a 
probabilidade destas provocarem doenças, mediante desconexão dos elos 

entre as pessoas e suas circunstâncias.

CONTRADIÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA



há dificuldade da epidemiologia responder: como os indivíduos 
agregados em grupos populacionais tornam-se vulneráveis a 
situações de risco para sua saúde?; como adoecem?; como e 
com qual magnitude demandam tratamento e atenção; como se 
dão as articulações entre o singular, o individual e o coletivo 
presentes nos processos de saúde-doença? 

Como       PROCESSSO

O COMO vai além do dimensionamento dos fenômenos: busca analisar a 
historicidade, as representações, as relações com os processos vivenciados 

pelos grupos populacionais envolvidos na problemática (objeto).

Abordagem compreensiva envolve também as subjetividades.

A dimensão complexa da causalidade em saúde requer interações dialógicas 
interdisciplinares na produção de dados.



O ponto de partida na produção do dado é o problema em 
seu contexto (globalidade). 

Mediante um quadro teórico comum, dele derivam 
perguntas orientadoras para os diferenciados campos 
disciplinares que buscam responder à integralidade do 
problema (interdisciplinaridade). 

A abordagem contextual permite operar o modo de vida 
dos grupos populacionais superando-se o modelo causal
ou de fatores de risco clássico da epidemiologia (modelo 
linear de causalidade: mono causal ou multicausal de tipo  
causa-efeito).



Uma forma de contextualizar é considerar o plexo de relações, os níveis 
hierárquicos relações (de sub ou supra-ordenação) e as relações em 

rede (relação de coordenação). 

O dado é estruturado a partir de quatro elementos que se articulam em um
sistema de matrizes de dados.

Unidade de análise (UA) – evento, ou ente ao qual se faz 
referência

Variáveis (V)– assuntos, qualidades, classificação, predicando, 
campo semântico, alternativas possíveis da UA;

Valores (R) – predicado, cada um dos estados possíveis das 
variáveis, estados particulares; 

Indicadores – sentidos da variável para estabelecer valor.  
Operação prévia pertence ao contexto do enunciado, é tão 
complexo quanto o conjunto das observações.

Contextualização: MATRIZES DE DADOS

(Juan Samaja, 1997)



UA - V - R

UA - V - R

UA - V - R

Contextualização: MATRIZES DE DADOS

CONTEXTO

Nível de 
ANCORAGEM

Ancoragem

Contexto

Sub-texto

SISTEMA de 
MATRIZES de 

dados

Os dados produzidos são 
ressignificados pelo contexto 

produzindo um novo saber transversal 
(transdisciplinaridade). 



CONTEXTUALIZANDO O DADO

HIERARQUIA NA ESTRUTURAÇÃO DO DADO

A causalidade na complexidade se dilui em uma tipologia de 
redes de interações não lineares que :

de baixo para cima faz emergir novas ordens de complexidade e

de cima para baixo promove regulação  e ressignificação



• Para a quantificação, a natureza é entendida como uma 
estrutura congelada e os seus acontecimentos como parte 
de uma ordem discreta.

• Em prol da certeza, se exclui a possibilidade de haver 
processos no sistema que  promovem sua  reestruturação.

• As estruturas congeladas são próprias de sistemas 
mecânicos, muito distantes da realidade sócio-cultural que 
se vive, opondo-se a complexidade e dinamismo que são 
justamente os fatores que promovem incerteza.

Considerações de Lieber, 1996, 2002, 2003.

A teoria da complexidade é a que mais se aproxima da 
concepção de “causa” como um campo de relações ou uma 

“constelação”. 



• A condição de “possibilidade”, própria do risco, já seria 
suficiente para se justificar a incerteza como necessária. 

• Mesmo assim, muitos prognósticos vêm sendo 
formulados e aceitos, como se as possibilidades 
pudessem se conduzir por determinações 
desconhecidas. 

• Como resultado, “fator de risco” converte-se em “causa”, 
graças ao pressuposto de uma lei subjacente e oculta, 
lembrando em parte o percurso heurístico da 
bacteriologia clássica (causa-efeito).



• O absurdo é conjeturar que um fenômeno que se 
apresenta por um sem número de condições aleatórias, 
ou contingentes, possa ele mesmo ser resultante de 
uma condição causal.

• É condição ao risco, portanto, o pressuposto do acaso.

• A incerteza se impõe na idéia de risco como uma 
decorrência, tanto da ignorância que se tem do mundo 
como da ignorância que cada um tem sobre si mesmo. 

• Seja na relação do homem com a natureza, seja na 
relação do homem com outros homens, o agir é
condição necessária e, sob a incerteza, a sua forma 
quase sempre mais freqüente (COTIDIANO).

• A INCERTEZA NÃO CERCEIA A AÇÃO. 



A CONFIGURAÇÃO DO CONTEXTO

INCERTEZA

DADO / INFORMAÇÃO / CONHECIMENTO PROVISÓRIO 
- SUJEITO A TRANSFORMAÇÕES



O DADO EM RELAÇÃO AO CONTEXTO

TENDO A CERTEZA DA INCERTEZA

E O RISCO COMO POSSIBILIDADE

ALARGA-SE O CONTEÚDO DE POSSIBILIDADES
EXPLICATIVAS PARA A CAUSALIDADE NO PROCESSO 

SAÚDE-DOENÇA



Risco, incerteza, ação e conhecimento são 
aspectos inevitavelmente ligados à

condição humana na sua relação com o 
mundo. 

...que o mundo nada deve a uma providência em cujo segredo, 
aliás, não poderíamos penetrar; que o acaso e a necessidade são 
provavelmente na ordem da matéria as únicas forças de 
organização que temos de conhecer; que o mesmo se dá na 
ordem da vida... (Vueillem, 1989).

A abordagem sistêmica (sistemas abertos / cibernéticos) é uma 
maneira  de pensar (aspecto filosófico)...de reconhecer a 
natureza de problemas complexos (aspécto metodológico)... de 
operar dentro do sistema percebido, que está em processo 
permanente de mudança (aspecto gerencial / estilo de ação)... 
(Boulding, 1956).



Uma forma de contextualizar é considerar o plexo de relações, os níveis 
hierárquicos relações (de sub ou supra-ordenação) e as relações em 

rede (relação de coordenação). 

O dado é estruturado a partir de quatro elementos que se articulam em um
sistema de matrizes de dados.

Unidade de análise (UA) – evento, ou ente ao qual se faz 
referência

Variáveis (V)– assuntos, qualidades, classificação, predicando, 
campo semântico, alternativas possíveis da UA;

Valores (R) – predicado, cada um dos estados possíveis das 
variáveis, estados particulares; 

Indicadores – sentidos da variável para estabelecer valor.  
Operação prévia pertence ao contexto do enunciado, é tão 
complexo quanto o conjunto das observações.

Contextualização: MATRIZES DE DADOS

(Juan Samaja, 1997)
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Contextualização: MATRIZES DE DADOS
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Nível de 
ANCORAGEM

Ancoragem

Contexto
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SISTEMA de 
MATRIZES de 

dados

Os dados produzidos são 
ressignificados pelo contexto 

produzindo um novo saber transversal 
(transdisciplinaridade). 



HIERARQUIA NA ESTRUTURAÇÃO DO DADO

A causalidade na complexidade se dilui em uma tipologia de 
redes de interações não lineares que :

de baixo para cima faz emergir novas ordens de complexidade e

de cima para baixo promove regulação  e ressignificação
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