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INTRODUÇÃO 

Paulo César Alves 
Miriam Cristina Rabelo 

A presente coletânea visa definir, problematizar e explorar o potencial da 

abordagem antropológica às questões relativas a saúde e doença. Na grande maio

ria dos capítulos esse objetivo é logrado através de uma discussão das relações da 

antropologia médica (ou da saúde) com disciplinas fronteiriças no campo da saú

de, mais especificamente com a epidemiologia, a psiquiatria e a psicologia. Ao 

abordar a forma como a antropologia interage, questiona, critica e/ou complementa 

estas disciplinas, os autores de fato iluminam a especificidade do olhar antropo

lógico sobre a saúde/doença. 

Embora todos os artigos busquem esclarecer e delimitar o campo de atuação 

da antropologia médica, não comungam de uma visão única e fechada acerca das 

características internas e fronteiras desse campo. Tampouco há entre os autores 

uma concordância sobre o modo ideal de se construir as relações da antropologia 

médica com outros campos do saber, ou mesmo sobre a possibilidade de uma real 

interdisciplinaridade, dadas as diferenças na definição dos objetos e métodos. 

Assim, antes que defrontar-se com uma única tese defendida segundo diferentes 

e novos argumentos em cada um dos capítulos, o leitor terá a sua frente a possibi

lidade de confrontar distintas visões sobre o papel e potencial da antropologia 

médica nos estudos sobre a saúde. Nenhum dos artigos se contenta com o simples 

estabelecimento de dicotomias que distinguem a antropologia das outras discipli

nas (do tipo: abordagem qualitativa x abordagem quantitativa; doença como rea

lidade sócio-cultural x doença como fato biológico; relativismo x universalismo). 

Ao examinar criticamente o tema, tomam duas direções básicas. Alguns buscam 

desconstruir as dicotomias correntes (o que não significa que discordem delas) 

rumo aos seus fundamentos metateóricos. Outros apresentam uma visão comple

xa do campo a partir da discussão de trabalhos empíricos, etnográficos. 

A falta de uma concordância sobre o modo ideal de construir as relações da 

antropologia médica com outras disciplinas não significa, em si mesmo, que esta 

ainda carece de cientificidade. A imagem de cientificidade de um determinado 

campo do saber emerge progressivamente da demarcação frente e diálogo com 



outros campos; daí a importância de se empreender uma reflexão continuada acerca 

das relações que uma determinada disciplina mantém com outras áreas afins. 

Como tem reconhecido a epistemologia contemporânea, uma ciência não se cons

trói simplesmente através de uma progressão a priori, obedecendo a um certo 

critério interno de orientação. Em qualquer ciência, principalmente aquelas rela

cionadas com os fenômenos sócio-culturais, um processo de autocontrole atua 

simultaneamente com processos de invenção de critérios, a partir dos quais no

vos caminho do fazer científico estão continuamente sendo formulados. A cons

trução de uma ciência é sempre dinâmica pois no seu processo histórico particu

lar conta justamente com a possibilidade da diversificação, na co-adaptação pro

gressiva de diferentes métodos e objetos de investigação. 

O que os artigos parecem revelar de essencial é o constante processo de 

delimitação de uma ciência que no Brasil, de uma maneira geral, está ainda em 

um contexto de afirmação. A antropologia médica é uma disciplina relativamente 

recente no nosso contexto acadêmico. Em linhas gerais seu desenvolvimento tem 

sido marcado tanto pela discussão das fronteiras (e pontos de comunicação) fren

te as disciplinas da área de saúde, quanto pelo estabelecimento de semelhanças e 

dissemelhanças no diálogo entre as influências advindas de matrizes antropoló

gicos delimitados pelos principais centros internacionais de ensino e pesquisa e 

aquelas advindas da "tradição" teórico-metodológica dos estudos socio-culturais 

pré-existentes no Brasil. Nesse processo, é que vem a se constituir o que, parafra

seando Cardoso de Oliveira, poderíamos chamar de um estilo de antropologia 

médica no Brasil. 

A presente coletânea está dividida em duas partes. A primeira, de cunho 

mais teórico, corresponde aos seis primeiros capítulos e a segunda parte trata de 

estudos etnográficos. Em ambas, há participação de pesquisadores estrangeiros 

que, com exceção de dois deles, analisam aspectos da realidade brasileira. 

A coletânea abre com o trabalho de Alves e Rabelo (Núcleo de Estudos em 

Ciências Sociais e Saúde - ECSAS - da Universidade Federal da Bahia). Nesse 

capítulo é analisado brevemente o processo de formação das ciências sociais em 

saúde no Brasil, o lugar que ocupam no cenário acadêmico e as questões teórico-

metodológicas com que se defrontam os trabalhos mais recentes. Em seguida, o 

texto de Minayo (capítulo 2) apresenta alguns desafios, caminhos de possibilida

des e rumos tomados pela antropologia da saúde no Brasil. Utilizando-se do con

ceito de campo de Bourdieu, de creditação científica de Latour e de prática 

transepistêmica e transcientífica de Knorr-Cetina, a autora (Escola Nacional de 

Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz) analisa basicamente duas questões: a 

existência de uma certa dependência "adolescente" ou colonialista nas fontes 

bibliográficas em um campo de conhecimento "nativo" que apresenta um cres

cente desenvolvimento dentro da nossa realidade e a aleatoriedade dos temas 

investigados por essa disciplina. Como conclusão, Minayo expõe seis itens que 



considera relevantes para o desenvolvimento da antropologia médica ou da saú

de no Brasil. 

Gil Sevalho e Luís David Castiel (Escola Nacional de Saúde Pública), no 

terceiro capítulo, colocam em pauta questão central, subjacente a esta coletânea: 

o diálogo, crítica, encontros e desencontros entre a antropologia médica e outras 

disciplinas do campo da saúde pode, de fato, conduzir, a uma abordagem verda

deiramente interdisciplinar? Para abordar o tema da interdisciplinaridade possí

vel entre a antropologia médica e a epidemiologia, os autores empreendem uma 

reflexão instigante que, como os capítulos anteriores, parte da história; isso é, do 

processo de constituição dessas disciplinas e de suas relações. Diferente dos tra

balhos de Alves/Rabelo e Minayo, entretanto, o locus principal da discussão é a 

epidemiologia: a partir de uma análise do objeto e objetivos da investigação 

epidemiológica os autores examinam as possibilidades e dificuldades do diálogo 

com a antropologia. 

Eduardo Menéndez (CIESAS - México) prossegue no exame das relações 

entre epidemiologia e antropologia médica (capítulo 4) a partir de um enfoque 

crítico. Adota o ponto de vista de que qualquer discussão a respeito das conver

gências e divergências entre estas disciplinas exige um trabalho de identificação 

e desconstrução dos principais conceitos com que elas operam; trabalho que per

mita trazer a tona sua história e vinculação com tradições teóricas específicas. Ao 

empreender tal análise, Menéndez mostra como vários dos conceitos usados na 

epidemiologia tem uma raiz - ignorada ou neglicenciada - nas ciências sociais. 

A incorporação de uma discussão acerca das dimensões social e cultural dos 

fenômenos de saúde e doença pela epidemiologia, argumenta o autor, descreve 

um processo em que conceitos e métodos são isolados dos corpos teóricos em 

que foram originalmente formulados e, assim empobrecidos, recompostos em 

abordagens que tendem a reduzir essas dimensões a uma soma de fatores isola

dos e mensuráveis. Para o autor não se trata apenas de uma desconhecimento da 

teoria antropológica por parte dos epidemiologistas, sem maiores conseqüências, 

mas de uma lacuna teórica que tem implicações na qualidade dos resultados das 

pesquisas epidemiológicas e no seu potencial para orientar práticas/políticas de 

saúde. 

As relações entre antropologia e epidemiologia são tema também do artigo 

de Mabel Grimberg (Universidade de Buenos Aires) no capítulo 5. Partindo da 

identificação dos principais aspectos que diferenciam e separam essas duas abor

dagens, observa que de ambos os lados opera uma tendência a reificação, que 

certamente dificulta qualquer possibilidade de diálogo. A epidemiologia opera 

com de uma visão naturalizada dos processos de saúde e doença que justifica 

tratar as coletividades que vivenciam tais processos como meros agregados so

ciais, caracterizados pela soma de aspectos/fatores sociais e culturais. A antropo

logia, por sua vez, com sua forte ênfase na construção cultural da saúde/doença 



nos símbolos e ideologias que entram em tais construções - termina por negli

genciar a dimensão propriamente material ou física do sofrimento. Grimberg con

clui sua análise apresentando alguns pontos que considera necessários para a 

superação de visões reificadas e simplistas no estudo das experiências, práticas e 

processos de saúde e doença. 

O último texto da primeira parte da coletânea (capítulo 6) é de Alves e Rabelo 

(ECSAS - Universidade Federal da Bahia). Nesse artigo, os autores analisam 

algumas questões teóricas e metodológicas relacionadas ao estudo das "repre

sentações e práticas" em saúde, objeto privilegiado da antropologia. Embora não 

abordem diretamente a relação da antropologia da saúde com outras disciplinas, 

os autores discutem a especificidade do olhar antropológico, apresentando os 

desafios que os estudiosos enfrentam ao trazer algumas questões centrais da an

tropologia contemporâneas para a investigação dos fenômenos da saúde e doen

ça. 

A segunda parte da coletânea inicia com o trabalho do italiano Andrea Caprara 

(Universidade de Torino e ex-professor visitante do Instituto de Saúde Coletiva 

da Universidade Federal da Bahia). Nesse capítulo já não é mais tematizada a 

epidemiologia, senão a própria biomedicina. Caprara parte do conceito de "mé

dico ferido" proposto por Gadamer para empreender uma reflexão crítica da bio

medicina a luz do olhar antropológico. Ao invés de deter-se em uma exposição 

dos pressupostos norteadores da prática médica ocidental, o autor elucida as li

mitações a ela inerentes a partir do contraponto oferecido pela abordagem do 

candomblé a doença e cura. O autor dedica-se a uma rica descrição etnográfica 

do papel de Omulu, divindade do candomblé, no diagnóstico e tratamento da 

doença. No texto, a etnografía revela o potencial da antropologia médica em 

promover o conhecimento crítico do próximo a partir do exame do outro; ao 

descrever as concepções e práticas de doença e cura reunidas em torno de Omulu, 

Caprara põe a vista a ausência de um fundamento humanista na biomedicina. 

Nessa perspectiva, a discussão é fortemente inspirada na tradição hermenêutica 

que na antropologia médica conta com representantes de peso como Good, 

Kleinman e Bibeau. 

Daniela Knauth (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), no capítulo 8, 

explora o potencial crítico da antropologia médica, ao apresentar o ponto de vista 

de instituições ou sujeitos usualmente negligenciados e desconhecidos das disci

plinas que estudam e tratam da saúde e doença. A partir de uma perspectiva 

antropológica, Knauth lança um olhar crítico a psicologia, questionando a supos

ta universalidade de seus conceitos e abordagens terapêuticas. No seu trabalho 

evidencia-se tanto o papel relativizador da antropologia no encontro com outras 

disciplinas, como a forma por excelência em que este papel é exercido: a etnografía. 

Ao apresentar a visão que mulheres de classe trabalhadora de Porto Alegre, 

diagnosticadas soro-positivas, têm acerca do tratamento psicológico a que se sub¬ 



meteram devido a doença e dos conceitos básicos com que trabalham os terapeutas, 

a autora põe a vista limitações sérias da psicologia para cuidar do sofrimento 

dessa camada social. Em sua discussão mostra como as categorias de depressão, 

morte e AIDS, que norteiam a abordagem dos psicólogos, estão associadas no 

imaginário das mulheres estudadas a um conjunto bem distinto de representações 

e práticas. 

O texto seguinte (capítulo 9) é escrito por Mark Cravalho (Universidade da 

California, San Diego). Como Knauth, trata-se do diálogo da antropologia médi

ca com a psicologia. Contudo, o seu objetivo não é empreender uma crítica a esta 

última a partir do enfoque antropológico, senão de explorar o potencial analítico 

advindo do encontro dessas duas disciplinas, que hoje configura a chamada an

tropologia psicológica. A discussão de Cravalho está centrada no conceito de 

mecanismo de defesa constituído culturalmente (MDCC), desenvolvido pelo an

tropólogo americano Melford Spiro na década de 60. Cravalho utiliza o conceito 

de MDCC para interpretar a história de Seu Mauro, habitante de uma pequena 

vila no interior do Pará que fora afligido por espíritos ou guias durante toda sua 

vida. Em sua análise do caso de Mauro procura mostrar como uma abordagem 

forjada na interseção entre a antropologia e a psicologia permite lançar luz sobre 

a questão central das motivações que conduzem os indivíduos a aderir diferen¬ 

cialmente aos modelos culturais 

Em seu capítulo, Maria Gabriela Hita (ECSAS, Universidade Federal da 

Bahia) estabelece um diálogo tanto com a epidemiologia quanto com a psiquia

tria no que toca ao estudo de questões relativas a saúde mental feminina. Para 

superar algumas das limitações inerentes a abordagem epidemiológica de fatores 

de risco - que, como o termo indica, reduz processos e contextos sociais comple

xos a unidades isoláveis ou fatores (crítica também presente nas discussões de 

Menéndez e Grimberg) - Hita trabalha com a idéia de experiências e processos 

de fragilização a saúde mental feminina. Retomando a discussão travada por psi

quiatras e sociólogos sobre a associação entre gênero feminino e certas doenças 

mentais, frisa a importância de se empreender análises mais finas, que levem em 

consideração diferentes dimensões ao interior do que se caracteriza como a expe

riência feminina, particularmente no que diz respeito a classe e a cultura. Para 

ressaltar o potencial da abordagem proposta, Hita apresenta dados de pesquisa 

realizada entre mulheres de classe trabalhadora de Salvador, que se identificam a 

partir da categoria êmica de nervoso. 

O capítulo 11, de Cecilia McCallum (London School of Economics), é um 

estudo sobre a concepção de doença e cura entre os Kaxinawá. A autora defende 

a tese de que essa concepção só pode ser compreendida quando se leva em devi

da consideração a interdependência entre saber e corpo no pensamento e prática 

dos Kaxinawá. Mediante uma cuidadosa análise etnográfica, McCallum observa 

que as tradicionais dicotomias ocidentais, muitas delas presentes nos estudos 



biomédicos e antropológicos, entre natureza/cultura, mente/matéria, matéria/es

pírito, corpo biológico/pessoa social devem ser desconstruídas e repensadas a 

fim de que se possa melhor entender as questões relativas ao corpo, a saúde e a 

medicina. 

Acreditamos que os textos se seguem oferecem um panorama amplo e va

riado da antropologia médica, seja refletindo sobre a especificidade de sua abor

dagem no confronto com outras disciplinas, seja explorando os caminhos e ques

tões abertos por essa abordagem na pesquisa empírica. Os autores da coletânea, 

entretanto, não dialogam apenas com representantes de outros campos do saber, 

mais ou menos próximos a antropologia médica. Há também um diálogo interno 

entre eles, entre os diferentes modos como pensam a antropologia médica e pre

tendem colocá-la em prática. Esse diálogo, bastante ilustrativo da vitalidade da 

antropologia médica, cabe ao leitor reconstituir. 




