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Resumen:
Esta mesa redonda visa a reunir pesquisas que confrontam experiências,
agenciamentos sociais e resistências face a práticas estatais de gestão da vida,
traduzidas em políticas públicas de saúde. Serão discutidos três eixos articulados: 1)
Abordagem das diferentes dimensões que envolvem as ações do Estado, como os
processos de institucionalização e/ou desinstitucionalização, as redes de atendimento,
as políticas de acesso a serviços, etc. Pensar esse "Estado em ação", que cria
mecanismos disciplinadores, em sua perspectiva universalista, e discricionários, em
seus modos desiguais de distribuição de direitos, é também tentar perceber as
dialéticas entre cuidado e controle, dependência e autonomia, etc.; 2) Abordagem dos
agenciamentos sociais, das práticas de auto-cuidado, dos saberes locais e tradicionais,
podendo ser incluídas experiências religiosas, espirituais e de cura ritual, para
problematizar a relação entre a produção da verdade e estratégias de sujeitos e
coletividades para vivenciar e agenciar processos de saúde-adoecimento; 3)
Abordagem do fazer etnográfico como ferramenta para refletir sobre experiências
sociais e políticas públicas no contexto da saúde mental, da saúde sexual e reprodutiva,
de práticas corporais de higiene, da alimentação, entre outras temáticas. A articulação
desses três eixos visa a pensar os desafios e os diálogos possíveis entre a antropologia
e o Estado, no que concerne às políticas públicas e agenciamentos sociais no campo da
saúde.
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