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A América Latina não tem assumido um papel significativo nos 
debates que configuram a SMG, nem como objeto de pesquisa 
comparada e intervenções, nem tampouco como fonte de 
produção de conhecimento e práticas influentes a nível global. A 
região não parece proporcionar exemplos de tratos desumanos 
extremos que têm sido utilizados para promover a ideia de uma 
“emergência oculta”, exigindo a ação de governos e agentes 
financiadores internacionais. Na realidade, alguns países da região 
têm integrado com sucesso os serviços de saúde mental nos 
sistemas gerais de saúde como parte dos avanços progressivos em 
direção aos modelos de cobertura universal.   
 

Ainda que alguns países latino-americanos tenham experienciado 
uma redução da pobreza baseada em um acelerado processo de 
modernização, diferentes formas de desigualdade (renda, etnia, 
gênero, etc.) e profunda vulnerabilidade social ainda assolam a 
região. Além disso, grandes “zonas de abandono social” (pobreza, 
violência extrema, desastres sócio-naturais, etc.) são caracterizadas 
por um mínimo acesso aos cuidados de saúde mental.    
 

Ao longo da última década as políticas e práticas em saúde mental tem se tornado cada vez 
mais globais em termos de abrangência e definição. Desde os instrumentos diagnósticos até as 
evocações pela incorporação da saúde mental na agenda internacional de desenvolvimento, 
progressivamente mais aspectos da política de saúde mental são definidos, implementados e 
investigados em termos comparativos e/ou globais. 
 

Neste contexto, a Saúde Mental Global (SMG) tem emergido como um campo diverso de 
investigação, políticas públicas e advocacia estruturado em torno de um amplo conjunto de 
ações e objetivos: promoção do acesso universal aos cuidados de saúde mental; ampliação da 
rede de serviços e da expertise para dar resposta às lacunas de tratamento encontradas em 
contextos de recursos limitados; realização de investigação epidemiológica sobre a doença 
mental em países de baixa e média renda; e, de maneira mais ampla, a necessidade de abordar 
o “sofrimento social” em contextos de pobreza, de violência estrutural e de crises humanitárias 
com o objetivo de promover os direitos humanos das pessoas com problemas de saúde mental e 
incapacidades psicossociais. 
 

Entretanto, há ainda uma falta de consenso em torno destes objetivos. Para alguns críticos, o 
chamado da SMG pela ampliação dos serviços e tratamentos aprofunda uma tendência 
neocolonial pela expansão da psiquiatria europeia e norte americana aos países em 
desenvolvimento. Neste sentido, o amplo escopo de interpretações e respostas aos problemas 
colocados pela saúde mental em diferentes culturas e contextos locais é ignorado e, ao mesmo 
tempo, as complexidades econômicas, sociais e políticas subjacentes são definidas e abordadas 
através da linguagem e das intervenções médicas. 
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Neste sentido, deve-se dar prioridade a identificação de sistemas de ideias, valores e crenças locais que 
configuram as questões do campo da saúde mental desde o nível individual ao comunitário, e os links entre 
dinâmicas locais e globais de produção de conhecimentos e práticas. No lugar de uma definição restrita sobre 
“gap”, este enfoque sócio-antropológico não apenas poderia enriquecer as atuais definições em torno da 
SMG, mas também problematizar seus fundamentos, servindo de base para pensar o “global” de maneiras 
alternativas.   
 

Dadas estas bases contextuais, e considerando o ambíguo status da América Latina dentro do projeto da SMG, 
algumas questões nos inquietam: Como as singularidades da América Latina poderiam contribuir com o estudo 
sobre a globalização da psiquiatria e da saúde mental? Como os problemas, demandas e práticas em saúde 
mental podem se transformar uma vez que as redes de atenção sejam ampliadas e melhorados os 
instrumentos clínicos e epidemiológicos? Como a articulação dos processos de globalização e de 
regionalização tem influenciado o discurso corrente e psiquiátrico utilizado para falar das questões de saúde 
mental na América Latina? 
 
 

Qual é o propósito deste workshop? 
 
O workshop “Mapeando Novas Vozes: Por uma perspectiva Latino-Americana em Saúde Mental Global” tem 
como objetivo reunir estudantes de doutorado e jovens investigadores cujos trabalhos se centram em saúde 
mental nos países latino-americanos e utilizem perspectivas teóricas, metodológicas e/ou analíticas das 
ciências sociais e disciplinas afins. Concretamente, o workshop tem como objetivo: 
 

1. Contribuir com o desenvolvimento de uma visão integrada dos desafios contemporâneos na América 
Latina e o desenvolvimento das políticas de saúde mental.   
 

2. Proporcionar um espaço para a discussão e troca de perspectivas de investigação em saúde mental 
no campo das ciências sociais.  

 

3. Contribuir para a troca e discussão crítica sobre o lugar e o papel da América Latina no contexto da 
Saúde Mental Global como área de investigação, disciplina teórica e projeto político/normativo.  

 

4. Servir como ponto de partida para o desenvolvimento de uma rede internacional de investigadores 
sociais sobre a saúde mental na América Latina. 

 
 
 

 
 

Todavia, ainda não é claro se a agenda da SMG deixa espaço para 
reconhecimento das especificidades locais e engajamento com saberes não-
médicos.  Neste sentido, o status da américa-latina permanece contraditório 
quando se contrasta com o chamado “Norte-Sul Global”. 
 

Desde seu surgimento o projeto de SMG tem se mobilizado com êxito na 
criação da noção de “gap”, “escala”, “custo-efetividade” e 
“implementação”, as quais se incluem integralmente nas perspectivas 
epidemiológicas e institucionais. Como resultado disso, e dada a proeminência 
de elementos contextuais e históricos, ressalta-se a importância de promover 
investigação crítica em SMG nos países latino-americanos, amparada pela 
pesquisa embasada nas ciências sociais e disciplinas afins (antropologia, 
sociologia, história, epidemiologia social, psiquiatria transcultural, filosofia). Estas 
perspectivas alternativas podem proporcionar maior densidade conceitual e 
empírica à SMG ao levar em consideração processos sócio-históricos que 
permitam articular determinantes políticos, econômicos e institucionais da 
saúde mental e seu impacto nas experiências concretas vivenciadas pelas 
pessoas cotidianamente. 



  

Eixos Principais 
 

Este workshop procura explorar uma ampla gama de temas, incluindo: 
 

1. Questões históricas e emergentes da saúde mental nos países latino americanos. 
• História dos distúrbios mentais, classificações e categorias. 
• História das políticas e sistemas de atenção à saúde mental (direitos e regulamentações) 
• Linguagens locais sobre o mal-estar, globalização da psiquiatria, circulação transnacional de transtornos 
mentais e medicamentos. 
• Conhecimento local e apropriação de práticas internacionais de tratamento. 
 

2. Política de saúde mental nos países latino americanos. 
• Instituições internacionais de saúde (OMS, ONGs) e américa latina. 
• As tensões entre os valores locais y as agendas internacionais de saúde pública 
• Comunidades, associações de usuários e ativismo. 
• Principais desafios das políticas de saúde mental (ex: acesso as redes de cuidados médicos, direito ao 
tratamento). 
 

3. Investigação em saúde mental e ciências sociais. 
• Teoria Social e metodologias de investigação (estudos comparativos, epidemiologia social, etnografia, 
enfoques biográficos, métodos mistos). 
• Enfoques críticos em Saúde Mental Global (pós-colonialismo e psiquiatria). 
• Lacunas de investigação em saúde mental na américa latina. 
• Da política internacional à ordem global: o “global” como conceito. 

 

··· 
 

Local: Maison des Sciences de l’Homme, Paris, França. 
 

Data: 26 e 27 de Junho de 2017. 
 

Submissão de propostas: Contribuições de estudantes de doutoramento e jovens investigadores são 
especialmente bem-vindas, mas a chamada também se encontra aberta a outros tipos de aportes. Os 
resumos devem ter entre 400-600 palavras e devem estar escritos em inglês. Aqueles que desejem enviar um 
resumo ou expressar seu interesse em contribuir devem escrever ao e-mail plasmaworkshop2017@gmail.com. 
Os resumos serão revisados pelos membros da comissão científica. Todas as contribuições devem ser 
enviadas antes de 31 de Março de 2017. 
 

Keynote Speakers: Anne Lovell (University of Paris Descartes), Catherine Campbell (London School of Economics 
and Political Science), and Clara Han (Johns Hopkins University).  
 

Comissão Organizadora: Gabriel Abarca (King’s College London), Sofía Bowen (King’s College London), Álvaro 
Jiménez (Universidad de París Descartes/Universidad de Chile), Cristián Montenegro (London School of Economics 
and Political Science), Claudio Maino (Universidad de París Descartes), Felipe Szabzon (Lisbon School of Public 
Health/EHESS), Norah Vera (King’s College London). 
 

Comissão Cientifica: Dominique Béhague (King’s College London), Catherine Campbell (London School of 
Economics), Alain Ehrenberg (Universidad de París Descartes), Livia Velpry (Universidad de París 8), Marianella 
Abarzúa (Universidad de Chile), Anne Lovell (Universidad de París Descartes), Esteban Radiszcz (Universidad de 
Chile), Eunice Nakamura (Universidad Federal de Sao Paulo), Betty Azócar (Médicos del Mundo), David Orr 
(Universidad de Sussex), Samuel Lézé (Escuela Normal Superior de Lyon). 

https://plasmaworkshop2017.wixsite.com/paris  


