Primeira Circular
I Jornada Latinoamericana de História da Saúde e da Enfermidade:
Passado e Presente
Tema: Processos de saúde, enfermidade e práticas de curar: visões
interdisciplinares na construção do conhecimento
Santa Maria, Brasil
18 e 19 de setembro de 2019
Auspiciado por Rede de Historia de la Salud y de la Enfermedad
Organizadores:
Programa de Pós-graduação em História – Universidade Federal de
Santa Maria
Departamento de História – Universidade Federal de Santa Maria
Apoiadores:
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universida Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de La Pampa
Apresentação:
A partir da realização do VIII Taller de Historia Social de la Salud y la
Enfermedad en Argentina y América Latina, no Centro de Investigaciones
y Estúdios sobre Cultura y Sociedade CIECS (CONICET y Faculdad de
Ciências Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba), o grupo
reunido percebeu a necessidade de ampliar a discussão para incluir a
realização de outros eventos na América Latina para além da Argentina,
pela amplitude que a discussão assumiu no evento, incluindo discussões
a partir de outros países latino-americanos, como Colômbia, Brasil, Chile,
entre outros. Buscamos continuar fortalecendo a construção de
conhecimento científico, a socialização e a discussão em torno de
diversas problemáticas relacionadas à saúde, à enfermidade e as
práticas de curar. Para isso, organizamos a proposta da I Jornada
Latinoamericana de Historia de la Salud y la Enfermedad, cujo primeiro
encontro ocorrerá em 18 e 19 de setembro de 2019 na Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Brasil.

O grupo aspira fortalecer o intercâmbio científico ampliando as
possibilidades de vinculação e de trabalho conjunto com investigadores
de diversas nacionalidades, como argentinos, brasileiros, chilenos,
colombianos, peruanos e quem mais possa se somar. O encontro está
aberto a investigadores de história e demais áreas, como sociologia,
antropologia, demografia, psicologia e áreas vinculadas à saúde, como
medicina e enfermagem. Sugerimos que os trabalhos tenham a
preocupação em incentivar uma perspectiva latino-americana ou
transnacional, visando estimular o debate de forma mais ampla. Acolhe
trabalhos de graduandos, pós-graduandos e profissionais que atuam
e/ou pesquisam em temáticas que possam dialogar com a história,
oferecendo uma ampla perspectiva para refletir sobre o campo mais
amplos de história da saúde e da enfermidade.
A Jornada tem o propósito de reconhecer distintas linhas da agenda atual
em franca renovação e expansão temática e metodológica para refletir
questões diversas sobre a saúde. Para isso, propomos trabalhar eixos
temáticos chave como: processos de medicalização e profissionalização;
gênero e saúde; condições de vida e saúde; Estado e políticas sanitárias;
curandeirismo e práticas empíricas; saberes médicos; psiquiatria e
psicologia; saúde e enfermidade no período colonial; saúde global;
formação sócio-histórica em profissionais em saúde; velhas e novas
enfermidades. A jornada tem a finalidade de ser um estímulo para os
historiadores e outras disciplinas afins as Ciências Sociais e Humanas.
Para isso, organizamos espaços de debate sobre temas mais amplos,
como saúde e política, sobre pandemias que atingem as sociedades do
passado e da atualidade e em torno de processos ligados à desigualdade
de gênero. A Jornada terá mesas redondas a partir de especialistas
latino-americanos, com uma conferência e painéis.
TEMAS:
Processos de saúde, enfermidade e práticas de curar: visões
interdisciplinares na construção do conhecimento
Eixos de trabalho propostos para as sessões regulares:
A Jornada terá o propósito de estimular distintas linhas da agenda atual
em franca renovação e expansão temática e metodológica. Propomos
trabalhar em torno de alguns eixos temáticos chave como:
1. Condições de vida e saúde
2. Estado, atores e políticas sanitárias

3. Profissionalização das artes de curar, curandeirismo e práticas
empíricas
4. Saberes médicos e tecnologia.
5. Psiquiatria e Psicologia.
6. Saúde e enfermidade no período colonial.
7. A saúde global.
8. Formação sócio-histórica dos profissionais em saúde.
9. Velhas e novas enfermidades.
10.

Gênero e saúde.

Cronograma e normas de apresentação:
Tanto os papers como os resumos devem ter encabeçado: Título do
trabalho; Nome e sobrenome de autor/a/es/as; Eixo temático sugerido;
Instituição de procedência; e.mail.
Apresentação de resumos até 24 de marzo de 2019. (300-500 palavras)
Apresentação dos trabalhos até 01 de agosto de 2019. (extensão
máxima: 15 páginas; Times New Roman 12; entrelinhas 1.5, formato
Word)
Todos os resumos e trabalhos (até 3 por autor) serão avaliados pela
Comissão Revisora de Trabalhos do congresso e poderão ser aceitos ou
recusados, podendo ser designados a uma Mesa Temática que a
Comissão considere pertinente.
Os
resumos
deverão
ser
enviados
jornadasaludenfermedad2019@gmail.com

para

o

e.mail:

Posteriormente se indicará o formulário em que se deverão enviar os
trabalhos completos.
O pagamento da inscrição será realizado durante o evento, no valor de
R$ 40,00 (em torno de 10 dólares) para pesquisadores com
apresentação de trabalho, R$ 30,00 para alunos de graduação e pósgraduação com apresentação de trabalho e R$ 20,00 para ouvintes.

Para obter mais informações pode escrever para
jornadasaludenfermedad2019@gmail.com

