EDITORIAL

Comunicação e Saúde diante dos desafios planetários

E

sta edição da Revista Latino-Americana de Ciências da Comunicação, com a temática “Comunicação e saúde” em seu dossiê, vem

assinalar um momento crucial e singular pelo qual passa a humanidade
em razão da pandemia de Covid-19. Em 2019, quando foi feita a programação das edições de 2020, jamais se poderia imaginar que este ano seria
registrado na história como um período marcante, que nos abalou profundamente, em todos os sentidos.
Trata-se de um quadro inusitado e totalmente inesperado, que nossa geração jamais poderia pensar que teria de enfrentar, desafiando a ciência e
os especialistas das mais diversas áreas do conhecimento, sobretudo das
ciências da saúde. É uma emergência na saúde pública, que impacta todos
os segmentos sociais, políticos, econômicos, tecnológicos como nunca se
viu na história da humanidade. A pandemia, além de atingir diretamente
as pessoas com um trágico número de contaminações e de mortes recordes
em todo o mundo, questiona e revoluciona hábitos pessoais e coletivos,
impondo novos comportamentos na vida familiar e social, na educação,
na cultura e no mundo do trabalho. O contexto atual da globalização intensifica e desterritorializa a capacidade de propagação do temido vírus,
ao mesmo tempo em que faz surgir barreiras e estratégias de ação de combate à pandemia que reavivam fronteiras regionais e nacionais e exacerba
nacionalismos, impondo desafios aos sistemas políticos e econômicos vigentes.
A área de Comunicação está na centralidade de tais debates nas mais
diferentes mídias, na tentativa de esclarecer a população sobre os procedimentos a serem adotados no cotidiano e na divulgação da ciência da saúde,
com a presença, sobretudo, de médicos e pesquisadores e especialistas das
mais diversas áreas. Se o campo acadêmico e científico em Comunicação
e Saúde já ocupava posição de destaque na pesquisa em Comunicação, no
contexto da pandemia tem não só induzido novos estudos, mas merecido
grande relevância pela dimensão social e pública que ocupa na sociedade
e no sistema midiático.
Este número da Revista Latino-Americana de Ciências da Comunicação,
com o dossiê temático “Comunicação e Saúde frente aos desafios planetários”, expressa exatamente como esse campo tem se expandido nas últimas
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décadas e como os pesquisadores foram proativos, buscando, em tempo recorde, investigar e reunir
reflexões e práticas relacionadas com as consequências provocadas pela Covid-19. Como muito bem
assinalaram as coordenadoras do dossiê, Inesita Araújo e Mónica Petraci, são “muitas vozes” manifestadas nos 23 artigos registrados nesta edição especial.
O professor Valdir de Castro Oliveira, admirador do projeto democrático do Sistema Único de Saúde (SUS) e participante ativo na constituição e consolidação do campo da Comunicação e Saúde no
Brasil, na entrevista “Por uma comunicação a contrapelo,” concedida aos pesquisadores Adriano De
Lavor e Inesita Soares de Araújo, nos proporciona de forma encantadora uma retrospectiva dos estudos da produção científica deste campo e nos dá um testemunho memorável de sua vida acadêmica
engajada nas causas populares mais vulneráveis e na defesa da saúde coletiva e de uma comunicação
comunitária emancipadora. Trata-se de um registro marcante que sabiamente consegue unir conhecimentos com sua vivência sintonizada com as demandas locais de comunidades por onde passou e vive.
Três artigos livres integram esta edição. Em “A inovação e o interesse público na comunicação do sistema único de saúde na cidade de São Paulo”, os autores Thiago Pássaro, Arquimedes Pessoni e Regina
Rossetti defendem que os órgãos públicos têm a obrigação constitucional de promover uma comunicação pública, além de que as instituições precisam inovar ao se adequar às transformações tecnológicas.
Maria Lívia Roriz, com “Memória de velhos sambistas em tempos de pandemia”, relata observações
sobre apresentações musicais online -lives, realizadas, durante vários meses no decorrer da pandemia.
Em “Desafios ao processo de ensino-aprendizagem nos cursos de graduação de Relações Públicas no
Brasil ante a pandemia da covid-19”, Maria Aparecida Ferrari, Juliane Martins e Karina Ferrara Barros
registram os resultados de uma pesquisa com 121 docentes de cursos de Relações Públicas do país, a
fim de conhecer os desafios e as dificuldades do ensino remoto durante a pandemia da covid-19.
Na seção de Estudos, Janine Cardoso e Igor Sacramento apresentam a proposta e a trajetória do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde (PPGICS), vinculado à Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e à Área Interdisciplinar da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes). Sua estrutura está centrada em três domínios de conhecimento, práticas e
políticas públicas: comunicação; informação em saúde; e informação científica e tecnológica, tendo a
saúde coletiva como solo comum desses domínios.
Duas resenhas complementam este número: Muriel Emídio Pessoa do Amaral apresenta a obra
Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais, organizada por Heloisa Buarque de Almeida; e
Giovandro Ferreira, a coletânea Arte y oficio de la investigación científica: cuestiones epistemológicas y
metodológicas, organizada por Jorge González e Cicilia Maria Krohling Peruzzo.
É uma grande satisfação poder concretizar a produção deste número da Revista Latino-Americana de
Ciências da Comunicação, com a referida temática do dossiê. Resultante de um trabalho de mais de um
ano, o conjunto de conteúdos aqui reunidos só foi possível graças à dedicação das professoras e coordenadoras do dossiê, Inesita Araújo e Mónica Petraci, que conseguiram agregar uma representação

significativa de autores estudiosos do tema. Nosso reconhecimento especial às duas coordenadoras pelo
importante trabalho desenvolvido nessa coordenação. Nossa gratidão aos autores que submeteram seus
trabalhos, aos pareceristas pela significativa colaboração prestada e aos integrantes da equipe editorial
pela dedicação de sempre e pela condução do trabalho nas condições adversas que vivenciamos no contexto
da atual pandemia.
A ALAIC - Associação Latino-Americana de Investigadores em Comunicação, com mais esta publicação, visa contribuir com a democratização dos estudos que vêm sendo realizados na tentativa de
examinar e compreender alguns dos problemas planetários cruciais do mundo contemporâneo, à luz
do pensamento comunicacional em sua interface com o campo da Saúde. Que a comunicação e todo o
sistema midiático em prol da saúde sejam construtivos e de interesse público para toda a sociedade.
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