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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da Antropologia da Saúde ou Médica é relativamente recente 
no mundo acadêmico. No entanto, essa disciplina tem apresentado nas últimas décadas um 
alto índice de crescimento. Tem não apenas despertado interesse por parte dos diversos 
tipos de profissionais da saúde como também sido reconhecida em diferentes instituições 
de ensino e pesquisa. Esse fato pode ser evidenciado pela vasta produção de livros e revistas 
publicados principalmente nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e França. 

No Brasil, os estudos direcionados para as crenças, valores e práticas terapêuticas, 
embora escassos, já indicam a existência de pesquisadores e núcleos emergentes de 
investigação que procuram, ainda que isoladamente, contribuir para o desenvolvimento de 
importantes aspectos teóricos e metodológicos dentro dessa área especificada da Antropo
logia. Tais estudos são resultantes de trabalhos elaborados por profissionais que, com raras 
exceções, obtiveram nesses últimos dez anos doutoramento ou especializações em insti
tuições estrangeiras. Recentemente, alguns centros de ensino e pesquisas começaram a 
desenvolver programas de pós-graduação que procuram atender a um crescente número de 
alunos interessados pela Antropologia da Saúde. Como é de se esperar, o estudante dessa 
disciplina enfrenta algumas dificuldades, entre elas a disponibilidade de uma literatura 
especializada que, sendo basicamente circunscrita à língua inglesa ou francesa, pouco 
revela sobre a realidade brasileira. 

Assim, tendo em vista essa situação e acreditando na contribuição que os estudos 
antropológicos têm a oferecer à Saúde Publica e à Medicina, é que apresentamos essa 
coletânea de textos. Em nível nacional, é a primeira tentativa, depois do número especial 
dedicado a essa temática pelos Cadernos de Saúde Pública, Vol. 9(3), 1993, de se colocar 
sob forma de livro um conjunto de observações elaboradas por pesquisadores diretamente 
interessados pela questão socioantropológica da saúde e da doença. 

Os textos aqui reunidos representam uma pequena parcela, embora bastante signi
ficativa, dos estudos atuais desenvolvidos por profissionais dessa área. Cada artigo trata, 
de alguma forma, de problemas específicos da Antropologia da Saúde e não guardam 
necessariamente entre si identidades teórico-metodológicas ou doutrinárias estritas. Pode-
se observar que, mais que um conjunto acabado sobre um saber determinado, a presente 
coletânea cumpre apenas o papel de apresentar um momento da discussão atual sobre 



questões socioantropológicas da saúde e medicina no Brasil. Assim, ao organizar esse livro 
não tivemos por objetivo resumir as diversas tendências teóricas e metodológicas contem
porâneas existentes no quadro atual da Antropologia da Saúde no Brasil. O leitor, portanto, 
não deixará de notar lacunas temáticas. 

O conjunto de textos poderia, numa primeira leitura, ser classificado em quatro 
categorias. Uma primeira seria de abordagens que articulam o tema da saúde, doença e 
cura com a religiosidade popular. Há três estudos que abrangem essas dimensões e 
apontam para o caráter holístico da compreensão da vida e da morte; para o papel 
organizador da religião em relação aos estados confusos e desordenados dos processos de 
enfermidade; e ao contexto social amplo e totalizante a que se referem tanto a saúde, a 
doença, como a religião. Nesses trabalhos, o papel dos agentes de cura e dos rituais são 
ressaltados, trazendo contribuições e possibilidades de diálogo promissores para a prática 
médica oficial. 

O segundo grupo de temas que compõe esta coletânea são as análises sobre o 
universo da "saúde mental", "nervoso", e problemas psicossociais. Trata-se de um recorte 
privilegiado para se compreender a cosmologia na qual se situam tanto "pacientes", 
"médicos", como a própria linguagem que faz a mediação desses sintomas de sofrimento 
trazidos por sujeitos que se movem dos serviços públicos de saúde às tendas espíritas, aos 
terreiros de macumba, aos chás dos curandeiros, numa combinação particular de suas 
expectativas com os serviços ofertados. Esses textos reafirmam premissas antropológicas 
de que os processos de saúde-doença tais como narrados pelos sujeitos são reais porque 
vivenciados por eles como frutos de interações e comunicações a partir das condições 
sociais de produção da vida e do conhecimento. 

Um terceiro grupo de textos se refere às relações dialéticas entre sujeito-objeto (que é 
sujeito) na configuração do campo das terapêuticas e da própria produção da enfermidade. 
Três desses estudos trabalham com recorte de gêneros e sua especificidade nas mudanças 
operadas no campo da subjetividade e das intervenções médicas a partir da hegemonização das 
tecnologias modernas no terreno dos diagnósticos e dos tratamentos das doenças. Estes estudos 
apontam para problemas de gênero, de transformação do processo produtivo e da atenção à 
saúde. A categoria trabalho, nos três textos, se apresenta ora como produtora de cura, ora como 
construtora de subjetividade, ora como produtora de enfermidade. 

Um quarto grupo coloca uma amostra das questões hoje presentes no campo 
profissional de produção de agentes e de práticas terapêuticas. Sobretudo o artigo 
"Médicos e Farmacêuticos" é um início de reflexão muito séria sobre os dilemas das 
mudanças propostas pela "reforma sanitária" e a distância estrutural entre a ideologia 
médica a a visão de necessidades da população. 

O conjunto de trabalhos é precedido por uma revisão da literatura que aproxima a 
antropologia do campo da saúde. Nesse texto a autora, Ana Maria Canesqui, retorna à 
trajetória da antropologia no Brasil e seu significado no campo intelectual, percorre os 
esforços internacionais e nacionais de aproximação com a área saúde e analisa a contribui
ção metodológica para os estudos interdisciplinares biomédicos e etnomédicos. Termina 
saudando a promissora aproximação dos dois campos, que floresceu sobretudo na última 
década. O texto de Sérgio Carrara executa uma leitura crítica do estado da arte enquanto 
acontecimento no interior do próprio I Encontro de Antropologia Médica. 



Todos os textos convergem para questionar o modelo que se fundamenta apenas na 
técnica, desconhecendo ou menosprezando o conteúdo de totalidade e abrangência que 
contorna os problemas de saúde. 

Os artigos foram elaborados por pesquisadores que participaram do I Encontro 
Nacional de Antropologia Médica, realizado em Salvador entre os dias três e seis de 
novembro de 1993. A proposta desse evento partiu justamente da premissa de que já era 
tempo de reunir pesquisadores, professores e alunos que pudessem discutir as diversas 
tendências da Antropologia da Saúde no Brasil, maximizando o intercâmbio entre múltiplas 
perspectivas e tradições intelectuais dentro desse campo do saber. 

O I Encontro Nacional em Antropologia Médica foi inicialmente idealizado durante 
a realização da II Conferência Brasileira de Epidemiologia, em Belo Horizonte (1992), 
promovida pela Abrasco. O número de pessoas atraídas pelo curso "Métodos Qualitativos 
em Pesquisas Epidemiológicas", ministrado pelos Professores Carlos Coimbra Jr. (Ensp-
Fiocruz) e Paulo César Alves (UFBA), evidenciou a necessidade da criação de um espaço 
que viabilizasse a comunicação e troca de idéias entre os interessados pela Antropologia 
da Saúde. A proposta se concretizou em reunião realizada na Escola Nacional de Saúde 
Pública no segundo semestre de 1992, com a participação de Maria Cecília de Souza 
Minayo, Carlos Coimbra Jr., Marcos de Souza Queiroz e Paulo César Alves. Na época, 
pensávamos em um evento, nos moldes de um workshop, com o objetivo de debater apenas 
um pequeno conjunto de problemas. Foi criada uma comissão que seria responsável pela 
escolha de oito tópicos para discussão. Sob a coordenação do Prof. Paulo César Alves, a 
comissão reunia os Professores Maria Cecília de Souza Minayo, Carlos Coimbra Jr., 
Marcos de Souza Queiroz, Ana Maria Canesqui, Madel Luz, Miriam Cristina Rabelo e 
Naomar Almeida Filho. Tendo em vista o caráter do encontro, praticamente não houve 
grande divulgação. Em fins de junho de 1993, contudo, aproximadamente cinqüenta 
propostas de comunicações já tinham sido enviadas. Em setembro, esse número chegou a 
cerca de noventa. Tal fato fez com que às vésperas do evento tivéssemos que ampliar os 
nossos objetivos iniciais e, apesar dos escassos recursos financeiros de que dispúnhamos, 
procuramos atender a uma grande parte das solicitações remetidas ao Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva da UFBA, principal instituição responsável pelo encontro. 
Dessa forma poderíamos ter a oportunidade de conhecer o panorama geral do que estava 
sendo feito na área da Antropologia Médica brasileira. O evento se constituiria em um 
fórum de discussão no qual os participantes que apresentassem trabalhos, reclusos em local 
bastante informal, poderiam obter maior interação social entre si. Durante o encontro, 
foram apresentadas 82 comunicações e proferidas cinco palestras, estas por convidados de 
instituições estrangeiras. 

A comissão científica do encontro não estabeleceu a priori um critério rígido para 
definir o que seria o campo epistcmológico da Antropologia da Saúde. Para um primeiro 
encontro seria um tanto problemático esse procedimento. Levou-se fundamentalmente em 
consideração o caráter processual da Antropologia da Saúde na construção do seu objeto 
de investigação. Cabe observar que essa disciplina, mesmo guardando especificidades 
enquanto estudo eminentemente disciplinar, situa-se na interface entre múltiplos saberes 
como a psicologia, a psicanálise, a filosofia, a história e a sociologia e intermedia a 
compreensão e o significado de outros como a educação, a medicina, o direito e a 



administração. Além do mais, apesar de desconhecermos no Brasil dados concretos sobre 
o conjunto de pesquisadores atuantes nessa área, sabemos que grande parte deles estão 
alocados em hospitais, institutos de medicina social, escolas de saúde pública e departa
mentos de medicina preventiva. Esses fatores, dentre outros, podem ser responsáveis por 
levar a Antropologia da Saúde a horizontes ampliados, suscitando novas problemáticas e 
orientações metodológicas que ultrapassam os limites epistemológicos tradicionais. As
sim, durante o I Encontro Nacional em Antropologia Médica, algumas das comunicações 
apresentadas não poderiam ser classificadas como pertencentes a um campo estrito da 
Antropologia. Nesse caso, eram trabalhos que tratavam de assuntos um tanto alheios aos 
estudos antropológicos tradicionais mas que se utilizavam em grande medida de alguns 
recursos metodológicos dessa disciplina. 

A idéia de publicar os resumos das comunicações foi a primeira que nos ocorreu. 
A concepção dos anais foi logo em seguida abandonada, tendo em vista que essa forma de 
publicação atende muito pouco aos interesses editoriais e dos leitores. Optou-se, portanto, 
pela escolha de alguns textos de caráter mais estritamente antropológico que seriam 
reproduzidos integralmente tal como foram apresentados durante o encontro. 

Esperamos que este livro possa contribuir não apenas como material para as 
atividades de investigação e docência nas instituições de ensino e pesquisa como também 
para abrir caminho a um efetivo fortalecimento do debate entre todos aqueles interessados 
na melhoria do quadro de saúde da população brasileira. 
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organizadora - Dra. Miriam Cristina Rabelo, Prof. Maria Gabriela Hita, Ana Beatriz 
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