Itpesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo
educo e me educo. Pesquiso para saber 0 que ainda nao conheyo e
comunicar ou anunciar a novidade".
It... Afinal, minha presenya no mundo nao e a de quem a ele se
adapta mas, a de quem a ele se insere. Ea posiyao de quem luta para nao
ser apenas objeto, mas sujeito tambem da Historia."
Paulo Freire, 1996

Nada melhor do que consultar Paulo Freire, esse mestre dos mestres, para buscar inspira<;ao para
escrever, com muita alegria, este editorial de relan<;amento da Revista Cientffica da Sociedade
Brasileira de Medicina de Familia e Comunidade - SBMFC.
Relan<;amento porque esta sociedade chegou a produzir uma edi<;ao em 1987.
Muitas coisas, fatos e historias transcorreram, desde entao, com a SBMFC e com a Medicina de
Familia e Comunidade no Brasil. Mudamos de nome, mas nao de prop6sitos. Quase fomos
extintos, mas continuamos vivos. Quase perdemos a esperan<;a, mas nao desistimos. Alias,
desistir jamais, tem side 0 nosso lema.
Muitos, mesmo nos tempos mais diHceis, continuaram 0 trabalho, nas suas unidades assistenciais,
nas academias, atendendo popula<;ao, formando pessoas, produzindo, se inserindo, nao apenas
aceitando a condi<;ao de objeto, como ensina 0 mestre.

a

Muitos continuaram pesquisando, publicando, participando ativamente de eventos cientfficos,
fazendo seus mestrados, doutorados, enfim mantendo viva nossa historia.
Isto permitiu que, decorridos 18 anos, pudessemos, apos a recente reativa<;ao plena da
Sociedade, tenhamos realizado dois congressos brasile;ros, muitos outros eventos estaduais e,
agora, relan<;ar esta revista na oportunidade do 6° Congresso Brasileiro de Medicina de Familia e
Comunidade, e, tambem, do 6° Congresso de Medicina Familiar - Regiao Mercosul - da
Confedera<;ao Ibero Americana de Medicina Familiar - CIMF/WONCA.
Que esta publica<;ao, ao lado de todas as outras atividades da SBMFC, possa significar uma
contribui<;ao para a constru<;ao de uma pratica medica mais humana, integradora e compreensiva
acerca dos fen6menos que envolvem a complexidade do processo saude - adoecimento.
Que tenhamos consciencia que a pesquisa nao e um uelemento revestido de neutralidade e
freqOentemente tem sido subserviente ideologia dominante, a quem sustenta e solidifica, seja
justificando sua existencia, seja perpetuando um modo determinado de analisar e investigar um
conjunto de praticas e procedimentos" (Ricardo Donato, 1983).

a

E por ultimo, mas nao menos importante, que saibamos a for<;a que podemos ter ao colaborar
para construir um conhecimento socialmente e politicamente mais adequado a realidade das
pessoas, principalmente num pafs ainda em desenvolvimento, pois u... os oprimidos, para se
libertarem necessitam de uma teoria de sua ar;ad'. (Paulo Freire, 1970)
Parabens e uma vida longa e util para a revista e para todos nos! Desistir jamais!
Maria Inez Padula Anderson
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