
Editorial 

Este é mais um número temático da Saúde e Sociedade, revista científica 
que vem tentando transformar "atores em autores", como já lembrava o editorial de 
seu segundo número, em 1992. Esse esforço - que sempre esteve presente em nos
so projeto editorial - se concretiza neste número nos artigos escritos por cinco autores 
convidados a contribuir com a discussão proposta através dos temas da saúde urba
na e das políticas sociais, com foco na gestão municipal. Abrimos a discussão com o 
artigo de Dowbor, que aborda a ausência de paradigmas de gestão para a área 
social e aponta tendências para essa questão. Em seqüência, Adorno nos mostra a 
cidade como construção moderna e a relação com a qualidade de vida como refrão 
retórico contemporâneo. Seguem-se as análises: de Jacobi, que procura articular 
poder local, políticas sociais e a questão da sustentabilidade ambiental situados na 
arena política de âmbito municipal; de Gouveia, que trata da reincorporação das 
questões do meio ambiente nas políticas de saúde como necessária para a reversão 
do quadro de exclusão social gerado pelo modelo de urbanização que conforma a 
sociedade brasileira moderna; e finalizamos com o relato analítico que faz Drumond 
Júnior da experiência do pioneiro PRO-AIM, destacando a violência como mecanis
mo de segregação urbana e propondo alternativas de prevenção que considerem a 
complexidade de determinação da morte por causas externas em uma metrópole, 
especialmente os homicídios. 

Muito mais caberia aqui. Não sendo possível fazê-lo, o que nos conforta é o 
fato de que este número especial estará sendo lançado durante o VI Congresso Paulista 
de Saúde Pública, como subsídio às discussões pautadas pelo tema "Saúde na cida
de". Conjugado aos anais do evento, desejamos que ambos constituam uma valiosa 
contribuição à luta por tomar a cidade lugar mais digno de sua condição de expressão 
da genialidade da humanidade, um lugar para o gozo da vida, e não em um locus de 
exclusão que mais nos aproxima da doença e da morte. 
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