
Declaração da Dra. Patrícia Moreira Ferreira, sobre sua motivação em usar o Projeto 
Plataforma de Saberes do INI/Fiocruz, como tema de investigação da sua tese de 
Doutoramento na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra em Portugal 
(Feuc).   
 
 
 

"A Plataforma de Saberes é um espaço de 
envolvimento de pesquisadores e profissionais de 
saúde, pacientes e grupos comunitários na produção 
colaborativa de conhecimento e de criação de práticas 
de promoção da saúde em contexto de pesquisa 
clínica, epidemiológica e social para o controlo de 
doenças infeciosas e doenças crónico-degenerativas. 
Nos últimos anos, a ampliação da Plataforma de 
Saberes a mais espaços e grupos comunitários 
mostrou a sua capacidade de integrar criticamente o 
conhecimento científico com outros saberes e 
experiências num espectro vasto de ações que 
cruzam, hoje, a promoção da saúde, a atenção 
médico-hospitalar, os programas de saúde pública, os 
projetos de pesquisa clínica, a educação e formação 
em saúde, a capacitação de grupos comunitários e os 

processos de determinação social da saúde que articulam experiências e saberes 
relevantes sobre os processos de saúde e doença em territórios específicos.  
 
Na minha tese de doutoramento, a investigação social centrou-se nas práticas e nos 
modos de produção de conhecimento que definem e sustentam a Plataforma de Saberes, 
com uma atenção renovada aos encontros divergentes entre o conhecimento biomédico e 
epidemiológico e os conhecimentos nascidos da experiência que aqui se produzem entre 
a subjetividade e a objetividade, entre a experiência e a evidência. 
 
Fazer e narrar a história única da Plataforma de Saberes implicou conhecer os espaços 
de biomedicalização dos sujeitos mas também outros espaços de vida, por entre os 
movimentos “globais-locais” e as interseções entre os processos de saúde, doença e 
cuidado. As iniciativas de prevenção de doença e de promoção da saúde voltadas para 
pacientes e as suas comunidades alargadas são, na Plataforma de Saberes, espaços de 
compromisso ético e moral cujo propósito é criar a saúde de uma outra forma. Uma saúde 
tecida de histórias contadas pela ciência que não eliminam outras histórias e mundos 
compostos de lutas pela vida e pela dignidade, de histórias com significado e relevância 
para enfrentarmos para os desafios atuais da construção da saúde e da vida social. A 
longa trajetória da Plataforma de Saberes no INI foi sendo enriquecida a partir de 
diferentes formas de encontro e de relação com o corpo e a saúde, e a identificação com 
o termo “doentes” ou “pacientes” foi substituída por “promotores de saúde comunitária”, 
ecoando a ideia de acompanhamento e de empoderamento crítico proposta por Paulo 
Freire como forma de envolvimento com os pacientes e com as suas condições de vida. 
Os sujeitos “tradicionais” da epidemiologia transformam-se, ao longo desta trajetória, em 
agentes que complexificam o trabalho epidemiológico a partir das suas experiências e do 
seu conhecimento sobre fenómenos e categorias relevantes para a sua delimitação, 
sempre apoiados pelos profissionais de saúde. No seio das problemáticas e das 
dinâmicas complexas que intersetam hoje os estudos clínicos, epidemiológicos e sociais, 
a configuração da Plataforma de Saberes surge como um campo de pesquisa renovado 
que desafia as ciências sociais a compreender as intervenções situadas a partir do 
reconhecimento das formas de sofrimento e das relações de cuidado que tornam os 
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mundos de quem faz parte desta desta plataforma mais habitáveis. Cuidar, diz Maria Puig 
de la Bellacasa, é a base da sobrevivência e do florescimento destas pessoas, do 
reconhecimento da interdependência como condição de uma vida digna.  
 
A ideia de um pensamento ecológico atravessa a minha tese, e se manifesta na atenção 
ética e ontológica dedicada à infraestrutura Plataforma de Saberes por profissionais como 
Claudia Souza, e enfatiza as suas possibilidades a partir de encontros em espaços 
(bio)médicos mais alargados, nos quais o acesso aos tratamentos se articula com formas 
de resiliência, de resposta ao sofrimento e de solidariedade pragmática, que criam e 
sustentam formas de organização coletiva e de relação com profissionais de saúde a 
partir de definições contextuais e situadas de promoção da saúde e do conhecimento que 
importa para resolver problemas que condicionam o alcance de uma vida mais saudável. 
A investigação e as intervenções situadas da Plataforma de Saberes são, assim, a 
materialização de um longo e contínuo envolvimento com as experiências as e trajetórias 
de pacientes e grupos comunitários que produzem relatos alternativos dos enredamentos 
complexos entre saúde e doença e os processos sociais que compõem a vulnerabilidade 
estrutural. Estes relatos revelam a importância dos espaços de escuta e das histórias na 
criação de práticas de saúde assentes no cuidado em contextos frágeis, onde coexistem 
negligências e tensões programáticas com os modelos de saúde orientados pelas 
evidências biomédicas e pela clínica que são parte do mundo globalizado da saúde.  
 
Em 2020, face à distância e ao isolamento imposto pela COVID-19, a Plataforma de 
Saberes reinventou-se, agora num espaço virtual para permanecer próxima de utentes do 
INI e destes grupos comunitários, mantendo as relações de cuidado a partir das 
atividades de promoção da saúde. Pesquisadores, profissionais de saúde, líderes e 
representantes de grupos comunitários partilharam experiências que minimizaram o 
isolamento social durante a epidemia e, ainda que à distância, continuaram a partilhar 
conhecimentos nas suas comunidades como forma de cuidar de si e do Outro.  Esta 
pandemia relembra-nos que as histórias que compõem a própria história da Plataforma de 
Saberes sustentam formas diversas de produzir conhecimento, e de cultivar artes 
coletivas de viver e de promover a saúde em espaços de encontros moldados por práticas 
de solidariedade pragmática, pela luta pela dignidade e pela equidade, e por ecologias de 
práticas e de formas de cuidar que fazem do conhecimento um instrumento de produção 
de um mundo mais habitável. " 
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