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Prefácio

Demorou muito até que Marilyn Nations organizasse os capítulos na for-
ma deste livro. Os artigos abrangem anos de trabalho sobre contribuições antro-
pológicas para a compreensão e redução da mortalidade infantil no nordeste do
Brasil. O livro é repleto de material etnográfico extraordinário coletado por ela ao
longo de décadas, relacionado a mães e filhos pobres, morte de crianças, luto
materno, experiência de pobreza profunda vivida em ambientes tanto fragmenta-
dos como predatórios e intervenções que melhorem a sobrevivência infantil.
É um livro escrito em contraposição às idéias de negligência materna e de aceita-
ção passiva da mortalidade infantil por parte da comunidade. É um livro elabora-
do em oposição aos relatos sensacionalistas e às pesquisas inadequadas em saú-
de pública. Além disso, é um livro pleno de engajamento apaixonado em relação
a condições desumanizantes e aspirações de justiça social e direitos humanos e,
ainda mais, à redução da carga sobre mães e crianças pobres.

Porém, a maior parte é uma impressionante etnografia no gênero dos rela-
tos de antropologia médica sobre os marginalizados. Aqueles que são silenciados,
deixados para trás, abandonados e traídos por suas redes sociais, por suas comu-
nidades, pelo Estado. É um livro sobre pobreza excruciante durante décadas
afetando os sentimentos e as relações mais íntimas. Pobreza esta que é um fator
tão central para a dor, o padecimento e a morte que deve ser encarada como a
parte central do nexo do sofrimento social.

O que está em jogo para a etnografia e para a etnógrafa? Um objetivo é
descrever vidas e sentidos na medida em que são realmente experienciados.
Outro é representar o que é socialmente relevante e culturalmente particular.
Além disso, interpretar mundos locais de dor, sofrimento e aspirações no contex-
to globalizado de um mundo mais amplo de capitalismo desordenado e democra-
cia imperfeita também é o que importa para esta autora neste trabalho. Em ou-
tras palavras, contexto, contexto, contexto.

Os pontos fortes comprovados da antropologia médica apresentam-se no
nível intermediário, conectando ambientes locais com a pessoa e a rede, de um
lado, e a nação e suas conexões globais, de outro. É esse reino de mediação de
relações, instituições, sentidos e experiência que permite à etnógrafa dar uma
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contribuição pessoal ao estudo dos problemas e processos da sociedade e para
sua mitigação.

Este é o nível em que antropólogos médicos, por exemplo, definiram e
dissecaram as biologias locais: respostas biológicas a diferentes contextos que
fazem diferença em saúde e doença. Estranhamente, é habilidade do etnógrafo a
mobilização da teoria sobre esse nível de conexões para reimaginar achados
locais que mantenham a promessa real de políticas e programas. Em saúde glo-
bal, por exemplo, é precisamente nesse nível de teoria ligada à etnografia que
avançou o insight sobre a lacuna de implementação que forma o gargalo para a
disponibilização, ainda difícil de mobilizar localmente, de intervenções em progra-
mas de ação que possam ser incrementados.

Compreender o mundo moral local onde as práticas populares possam
agravar as condições sociais já restritas e retardar esforços de controle da mor-
talidade prematura e morbidade excessiva constrói uma base para aperfeiçoar e
inovar programas comunitários. Isso realmente parece já ter acontecido no nor-
deste do Brasil. Aparentemente, a maneira como ocorreu de forma tão bem-
sucedida poderia ser a base para generalizar o sucesso brasileiro para outras
partes do mundo onde o sofrimento social continua inquebrantável.

Talvez não tenha sido feito o suficiente com a contribuição da antropologia
às políticas e aos programas. Não foi só o trabalho dos antropólogos por si –
embora certamente seja crucial –, mas também a influência da visão antropológica
sobre a saúde pública, o bem-estar social e os especialistas em políticas sociais
que modificaram aspectos tão usuais para uma sensibilidade inovadora, empre-
endedora e culturalmente informada – uma nova sensibilidade característica de
nossos tempos; uma sensibilidade responsável por flexibilidade, originalidade,
auto-reflexão crítica, solidariedade e práticas embasadas. Seria avançar de-
mais afirmar que políticas e programas em saúde global foram antropologizados
de modo que o espírito etnográfico esteja atuando em ambientes burocráticos dos
quais anteriormente estava ausente? Se não, então são as contribuições práticas
de antropólogos médicos como Marilyn Nations que introduziram uma nova abor-
dagem crítica das políticas sociais e de saúde pública.

O potencial humanizador desta visão antropológica sobre práticas públi-
cas, a qual estimula a aspiração ética, abre espaço para uma compreensão mais
pluralista e dinâmica das pessoas e introduz a estética da vida cotidiana e das
realidades complexas da experiência moral no processo de planejamento e
implementação, não é o menor de seus efeitos. Este é um tema em aberto. Há
muito mais a fazer para proporcionar que essa sensibilidade etnográfica avance
em órgãos estatais e não governamentais. Porém, certamente isso acontecerá
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quando atores sociais se conscientizarem mais sobre resultados como os detalha-
dos nesta importante coletânea de ensaios.
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