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Há um certo consenso quanto ao maior prestígio alcançado pela Antropologia, 
dentre as ciências sociais, nas últimas duas décadas. Mas os antropólogos, apesar de 
lisonjeados, estão sendo cuidadosos na assimilação desse prestígio, motivando-se a mer
gulhar e refletir mais cuidadosamente sobre a produção científica de sua disciplina. Esta 
reflexão assume várias direções e abordagens que se mostram de enorme valia à análise do 
desenvolvimento da antropologia em nosso país, ou da história do pensamento antropoló
gico, sobre os quais alguns pesquisadores estão debruçados, sem que ainda se disponha de 
uma verdadeira história das idéias desta área de conhecimento. 

As várias revisões bibliográficas, contemplando a produção antropológica recente, 
em temas específicos (Durham, 1986; Magnani, 1981; Melatti, 1984; Oliven, 1989; 
Fernandes, 1990), apontam a sua expressiva quantidade, qualidade e diversidade, atestando 
o próprio sucesso da Antropologia, dentre as ciências sociais, como também alguns autores 
assinalaram os problemas mais preocupantes, os referidos à heterogeneidade das orienta
ções teórico-metodológicas dos estudos, especialmente a ausência da integração das 
abordagens e o manejo descompromissado de vários conceitos de suas fontes teóricas 
fundamentais, comprometedor da qualidade dos resultados (Durham, 1986). 

A reação a este desconforto teórico não é o abandono do que a antropologia sempre 
prezou na formação e no ofício antropológico - o trabalho de campo - , cercado, evidente
mente, dos recursos metodológicos a ele inerentes e de todas as questões que o desvenda¬ 
mento e o encontro com o "outro" implicam. Mais do que isto, a reação também foi 
aprofundar os problemas de ordem conceituai e repensar o trabalho antropológico. Enfim, 
através de diferentes caminhos os antropólogos se perguntam - o que é a antropologia 
brasileira ou o que fazem ou fizeram os antropólogos? 

* Texto apresentado na mesa-redonda "Questões Metodológicas da Antropologia Médica". I Encontro 
Nacional de Antropologia Médica, Salvador, Bahia, novembro, 1993. Revisto para apresentação na 
mesa-redonda Antropologia e Saúde: corpo, pessoa e campo teórico. XIX Reunião da ABA. Niterói, 27 a 
30 de março, 1994. 

NOTAS SOBRE A PRODUÇÃO ACADÊMICA DE 

ANTROPOLOGIA Ε SAÚDE NA DÉCADA DE 80* 



No bojo destas preocupações e com uma perspectiva bem mais restrita e circunscrita, 
revisito nestas notas a produção acadêmica produzida no tema antropologia e saúde na 
década de 80, procurando contextualizar algumas condições de produção de pesquisa e os 
temas investigados, bem como sinalizar sua permanência, continuidades ou rupturas em 
relação a outros, abordados no passado. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, em 
andamento, que reuniu uma quantidade razoável de teses, artigos publicados em revistas, 
comunicações em eventos científicos, sob a forma de resumos ou de papers, livros e 
capítulos de livros, resultando num conjunto de cerca de 120 títulos, dos quais para estas 
notas fiz uma leitura selecionada. 

Ressalte-se que esta produção acadêmica, que excluiu a bibliografia produzida na 
área indígena, revela o crescente interesse antropológico na análise do fenômeno saúde-
doença, fugindo evidentemente à visão naturalizada, dominante no modelo médico biolo¬ 
gicista e mecanicista. Configura-se, ainda, a presença antropológica na análise das distintas 
práticas de cura, seus aparatos institucionais e especialistas diversos, compondo um 
mosaico de pensamentos e práticas de cura (oficializados ou não), sempre crescentes em 
nossa sociedade urbano-industrial, repleta de contradições inerentes à realização desigual 
e combinada do capitalismo brasileiro. Não abordarei também os estudos nos seus marcos 
teórico-metodológicos. 

Evidentemente, a década de 80 representa apenas um lapso de tempo recortado 
arbitrariamente para o estudo, inscrevendo-se no período "burocrático" (Oliveira, 1987), 
iniciado na metade dos anos 60 aos dias atuais, caracterizado pela maior consolidação do 
campo antropológico. Nesse período inicia-se a reformulação, em novos moldes, dos 
cursos de pós-graduação, emergindo novas divisões do trabalho disciplinar pela substitui
ção das lideranças carismáticas anteriores, com a racionalização na formação avançada em 
antropologia, assumindo a pesquisa condição fundamental na capacitação dos antropólo
gos. 

Foi também em função da Reforma Universitária de 1968 que se impuseram novas 
estruturas departamentais, diluidoras das antigas cátedras, com impactos nas estruturas 
institucionais concentradoras do poder, refletidas dentre as condições favoráveis à expan
são da pesquisa. Do mesmo modo, aquela reforma também propiciou a expansão do ensino 
superior no país com suas conhecidas distorções, criando um novo mercado de trabalho 
universitário a ser formado nas diferentes áreas do conhecimento, dentre elas a antropolo
gia, incorporando ainda o ensino superior em expansão, as demandas reprimidas dos 
estratos médios de nossa população, sedentas por um maior número de vagas e por ascensão 
social, através da formação universitária. Contudo, não se deve esquecer do desmantela
mento de alguns centros formadores de cientistas sociais, provocado por perseguições 
político-ideológicas do regime militar, às quais a Antropologia permaneceu mais imune, 
por seu caráter mais conservador em relação às demais ciências sociais (Durham, 1980). 
Com o advento da distensão do regime militar e da própria democracia, questões daquela 
natureza deixaram de afetar as instituições acadêmicas. 

No decorrer do período também oscilaram as condições de financiamento à pesqui
sa, conforme as flutuações do ciclo econômico e o direcionamento da política científica e 
tecnológica em relação às ciências sociais e especificamente à Antropologia e a outras áreas 
afins que incorporaram o conhecimento antropológico. Se o financiamento, oriundo 



das fontes governamentais nacionais, foi mais generoso a partir da metade da década de 
70, possibilitando a execução em equipe de projetos mais ambiciosos, na década de 80 os 
fluxos daqueles recursos oscilaram bastante, tendendo à escassez e dificultando o desen
volvimento da pesquisa, a não ser em projetos menos custosos, geralmente realizados 
individualmente. Selecionando determinados temas, um conjunto de organizações interna
cionais também mostrou-se interessado em financiar pesquisas multidisciplinares em 
temas envolvendo abordagens das ciências sociais como a saúde reprodutiva, ambiental e 
mental, a avaliação de serviços de saúde, dentre outros. 

Inexiste ainda institucionalizada no Brasil uma subárea especializada do conhecimento 
antropológico dedicada ao tema, nos moldes existentes nos Estados Unidos, Inglaterra e 
de certa forma na França. Nos Estados Unidos, nas décadas de 40 e 50, a Antropologia 
penetrou os programas internacionais de saúde pública, dentre eles os dirigidos à América 
Latina e Brasil, sob forte influência da abordagem do funcionalismo-culturalista e dos 
estudos de George Forster e Redfield. 

Estudos de comunidade foram realizados por antropólogos norte-americanos liga
dos ao setor de Antropologia Social do Instituto Smithsoniano, a partir das influências de 
Forster e Redfield. Embora esses autores tenham abordado, numa perspectiva integrative 
todos os aspectos da vida social de pequenos centros urbanos, também descreveram as 
doenças tradicionais, as terapias nativas, os tabus e crenças relacionadas à alimentação, 
gravidez, parto e puerpério. Apenas nos anos 60 apareceu a Antropologia Médica, assim 
designada como ramo aplicado da Antropologia Geral, fortemente associada à Epidemio¬ 
logia e à Clínica, dedicando-se em linhas gerais ao estudo da incidência e distribuição das 
doenças, aos cuidados em instituições médicas, aos estudos dos problemas de saúde em 
geral e à etnomedicina (Buchillet, 1991). 

Entre as contribuições mais recentes de autores americanos está a discussão teórico 
-metodológica de disease, illness e sickness, com distinções entre a manifestação patoló
gica ou biológica da doença, a percepção individual ou subjetiva da doença e a ordem 
cultural (Eisemberg, 1977; Kleinmam, 1978; Frankenberg, 1980; Young, 1982), tendo 
inspirado inúmeros estudos. 

A Antropologia Médica americana conta com densa rede de especialistas, com 
volume significativo de publicações e de instituições acadêmicas dedicadas àquela forma
ção especializada, envolvendo a colaboração dos departamentos de antropologia e as 
escolas médicas. Além disto, desde 1975 os especialistas estão organizados em torno da 
Society for Medical Anthropology. 

Três razões foram apontadas por Young (1982) sobre o desenvolvimento da 
Antropologia Médica nos Estados Unidos: uma delas está relacionada à emergência de um 
discurso antropológico sobre a enfermidade; a outra, ligada às novas oportunidades de 
trabalho, proporcionadas pelos esforços dos clínicos, insatisfeitos com o reducionismo 
biológico, tendo propiciado a inclusão de antropólogos junto à clínica e nos programas de 
atenção primária e familiar; e por último o alto estímulo financeiro proporcionado aos 
cientistas sociais interessados nos temas médicos. Contudo há correntes críticas da asso
ciação da antropologia à clínica, por sua subordinação ao modelo médico, propiciando 
inclusive a sua expansão. 



Na Inglaterra, clássicas etnografias enfocaram as práticas de cura, teorias da doença, 
especialmente os conceitos de mente e corpo; as acusações de feitiçaria, os cultos de 
possessão, os rituais de cura, notadamente os estudos de Evans-Pritchard (1937) e Turner 
(1968) por referência às sociedades africanas. Além disso, foram também considerados os 
problemas relacionados à saúde mental, aos hábitos dietéticos, especialmente nas socieda
des orientais e africanas, nos primórdios da Antropologia Social inglesa. Importantes foram 
as contribuições dos médicos-antropólogos, dentre eles Rivers e Seligman, na década de 
20, enfocando as teorias nativas sobre a causalidade mágica das doenças (Fortes, 1976). 

Em 1968, uma avaliação da Antropologia Social inglesa, efetuada pelo Social 
Anthropology Committee, pertencente ao Social Science Research Council, presidido na 
ocasião por Raymond Firth, deixava nítida a incipiência daquele campo, ainda aberto à 
investigação dos problemas de saúde e dietéticos de alguns países africanos e orientais em 
processo de mudança e urbanização; das relações sexuais; do planejamento familiar e dos 
fatores afetando a fecundidade feminina, além das práticas médicas tradicionais, seus 
especialistas e suas relações com a clientela e a comunidade. 

Desde o início da década de 70, o tema Antropologia Social e Medicina obteve 
maior impulso na Inglaterra, especialmente na pesquisa, diante do desenvolvimento do 
funcionalismo estrutural. Meyer Fortes via na maior popularidade da investigação em 
etnomedicina um importante campo para a atividade antropológica, por abrir o leque tanto 
do estruturalismo, pela ênfase na análise das idéias, como do funcionalismo, concernente 
aos fatos etnográficos do comportamento social. A pessoa total, como unidade de referên
cia, e a saúde e doença, não como entidades clínicas abstratas, mas como experiências 
vividas pelos indivíduos, famílias e comunidades, eram princípios básicos a serem obser
vados pelos antropólogos sociais (Fortes, 1976). 

Esta é apenas uma das abordagens da Antropologia Social inglesa, e muitos estudos, 
na década de 70, centraram-se na análise dos sistemas médicos não-ocidentais, enfocando 
cosmologias, teorias das doenças, processos de cura, seus especialistas, e sendo fortemente 
influenciados pelos estudos de Evans-Pritchard e Victor Turner e pelas abordagens 
históricas sobre a formulação de teorias e pensamentos sobre as doenças. Estes autores não 
desenvolveram uma Antropologia Médica, mas a Antropologia da Religião e os modos de 
pensar a feitiçaria, os rituais, os símbolos e as estruturas. Alguns autores não falam de saúde 
e doença, mas dos infortúnios e suas prevenções, uma vez que saúde, doença, cura incluem 
tanto o corpo doente como a esfera mental, os problemas sociais, calamidades, conflitos e 
disputas pessoais e políticas (Evans-Pritchard, 1937; Wartovsky, 1976). 

Mais do que uma estreita associação da antropologia com a clínica, a Antropologia 
inglesa aproximou-se da Medicina Social e Saúde Pública, com referência ao planejamento 
dos serviços de saúde. Entretanto, nos seus desdobramentos, como ramo da Antropologia 
Social, alguns centros formadores universitários capacitavam médicos e antropólogos em 
cursos de pós-graduação, incluindo disciplinas específicas de Antropologia Médica ou 
Antropologia Social e Medicina. 

Na França, a Antropologia da Saúde ou da Doença, conforme distintos enfoques, é 
considerada uma disciplina bastante recente. Tanto uma como outra denominação privile
giam o significado ou as representações da doença, sua causalidade, as medicinas tradicio
nais e a medicina moderna. A escola francesa critica o pragmatismo americano da 



Antropologia Médica, propondo, em contrapartida, uma antropologia da doença afinada à 
teoria antropológica e capaz de renová-la (Augé, 1986). De toda forma, aquele campo de 
investigação permanece dividido em diversas abordagens e interpretações, que chegam até 
a ser competitivas entre si (Thomas, 1986). Diante do pluralismo etiológico e terapêutico, 
Laplatine propôs uma Antropologia da morbidez e da saúde, capaz de analisar as formas 
elementares da doença e da cura, numa perspectiva metacultural e comparativa. O esforço 
deste autor foi o de encontrar os modelos etiológico-terapêuticos na sociedade francesa 
contemporânea, sem excluir a comparação com outras sociedades (Laplatine, 1986). 

A crescente bibliografia francesa envolvendo o tema Antropologia da Saúde ou da 
Doença, por referência àquela sociedade e outras "além mar", dentre elas o Brasil, evidencia 
a importância da pesquisa antropológica no tema nas últimas duas décadas, sem que 
disciplinas antropológicas específicas tenham penetrado o ensino das profissões de saúde. 

Embora esteja em expansão no Brasil o interesse na pesquisa de temas relacionados 
a antropologia e saúde, inexiste ainda o consenso dos antropólogos de constituir esta 
subárea do conhecimento. Tanto é que nas últimas duas décadas a temática abordada pelos 
pesquisadores tem assumido diversas denominações: antropologia da saúde, antropologia 
nutricional, antropologia da ou e saúde e medicina, antropologia médica, o desvio, as 
aflições, perturbações físico-morais, pessoa, corpo, sob as quais configuram-se distintos 
enfoques das relações da antropologia com as ciências médicas ou interpretações sobre a 
doença, ou mesmo influências originárias dos centros formadores internacionais na área, 
onde alguns especialistas obtiveram capacitação pós-graduada ou com os quais pesquisa
dores estabelecem intercâmbio, apoiados pelo financiamento de agências governamentais 
nacionais (CAPES, CNPq). De toda forma, o esforço antropológico tem sido sempre 
assentado no trabalho de investigação, com avanços e vitalidade no campo de conhe-ci¬ 
mento. 

Sob estas diferentes designações reúne-se uma rede ainda restrita de antropólogos 
ou de profissionais de saúde (esses últimos com formação pós-graduada em antropologia), 
dedicando-se à pesquisa e ao ensino junto às instituições acadêmicas, formadoras de 
cientistas sociais ou de profissionais de saúde (médicos, enfermeiras, sanitaristas, odontó-* 
logos e nutricionistas) . Esta rede, ainda pouco orgânica do ponto de vista corporativo, à 
qual se associa um conjunto de alunos de pós-graduação em antropologia social, concen
tra-se em alguns centros formadores (UNB, UFRJ-Museu Nacional, UNICAMP, USP, 
UFRGS, UFSC, UFBa, UFPa, PUC-SP, UERJ, dentre outros), responsabilizando-se pela 
maior parte da produção antropológica no tema, juntamente com os especialistas situados 
em algumas instituições acadêmicas, pertencentes às áreas de Saúde Pública, Medicina 
Social e denominações congêneres. 

Além disso, essa produção acadêmica vem a público pelos tradicionais veículos de 
divulgação científica e nos eventos organizados pelas diferentes associações, específicas 
ou não às áreas de ciências sociais (Associação Brasileira de Antropologia - ABA; 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC; Associação Nacional de 

* Um levantamento recente, ainda incompleto, dos cientistas sociais dedicados à área da saúde (Abrasco, 
1993), identificou apenas seis profissionais, entre 110, mencionando a antropologia e saúde como seu 
campo de interesse. Do catálogo de antropólogos (ABA, 1988), 13 profissionais identificaram suas 
pesquisas no tema. 



Pós-Graduação em Ciências Sociais - ANPOCS; Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
- Abrasco) e mais eventualmente nas pertencentes a algumas associações do campo 
psiquiátrico. 

Vale destacar a organização, na década de 80, no Brasil, de vários grupos de trabalho 
e de mesas-redondas sobre o tema Antropologia e Saúde, por ocasião das reuniões bienais 
da ABA, propiciando o intercâmbio e a discussão dos pesquisadores sobre os assuntos 
investigados. Além disto, ocorreu, no início da década, a criação do Centro de Estudos e 
Pesquisas em Antropologia Médica (1982), sob a iniciativa de antropólogos ligados à 
Universidade de Brasília e de médicos epidemiólogos interessados, na ocasião, em saúde 
mental, nutrição e saúde indígena. Apesar da efêmera existência, o Centro chegou a 
divulgar o Boletim Cepam, contendo informações bibliográficas, notícias sobre eventos e 
reuniões científicas do novo campo que se queria estabelecer. Seria mesmo oportuno 
perguntar se esta idéia não subjaz à tendência de se criar uma antropologia médica no Brasil. 

A crescente produção acadêmica no tema, como de resto na antropologia em geral, 
revela o próprio amadurecimento e consolidação do campo antropológico no Brasil no 
plano do conhecimento, moldando-se por condições de natureza político-institucionais, 
afetando mais de perto o trabalho antropológico, suas distintas formas de organização, o 
conjunto de seus recursos - inserido esse conjunto de elementos na dinâmica política e 
econômica da sociedade num tempo histórico - , que não só coloca problemas à reflexão, 
como limita ou amplia as possibilidades de realização da pesquisa antropológica. 

ALGUNS TEMAS PESQUISADOS 

A Antropologia feita no Brasil nas últimas duas décadas, e particularmente na 
década de 80, tem produzido conhecimentos sobre os temas alimentação, saúde, doença, 
que afligem principalmente as classes trabalhadoras ou alguns grupos minoritários. Tem 
também estudado os distintos saberes e práticas de cura, suas instituições e especialistas 
em diferentes regiões do país, adentrando os saberes e práticas da medicina oficial e as 
tentativas de reformulação de modelos assistenciais tradicionais e asilares da loucura (a 
exemplo da reforma dos manicômios), ou as questões afeitas à extensão dos cuidados 
médicos e seu confronto ou complementaridade com outras práticas de cura, especialmente 
aquelas inscritas no campo religioso (umbanda, pentecostalismo, espiritismo kardecista). 
Na literatura mais recente também estão presentes temas relacionados às práticas corporais, 
à emergência de novas e antigas epidemias (aids e esquistossomose), à sexualidade e 
reprodução. 

Antes de adentrar os temas pesquisados na década de 80 é preciso mencionar que 
desde a metade da década de 70 revitalizou-se o interesse antropológico em questões 
relacionadas à saúde, destacando-se principalmente os estudos dos hábitos e ideologias 
alimentares e análises eventuais sobre as concepções do corpo e as curas religiosas. O tema 
hábitos c ideologias alimentares reuniu vários pesquisadores sob um projeto coordenado 
por Klass Woortmann, da Universidade de Brasília, e Otávio Guilherme Velho, do Museu 
Nacional (UFRJ-Rio de Janeiro), mediante o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos 



(FINEP), além de outros pesquisadores isolados que se dedicaram ao tema (Peirano, 1975; 
Canesqui, 1976), bem como os estudos de caso valendo-se da análise antropológica 
realizada no âmbito do Estudo Nacional de Despesas Familiares (FIBGE, 1974/1975), 
também apoiado pela FINEP. 

Além do suporte financeiro e do interesse das políticas governamentais no tema 
nutrição e saúde, no campo da antropologia, tanto crescia a sensibilidade pela dramatici¬ 
dade social, como novas abordagens (dentre elas o estruturalismo francês e inglês) eram 
assimiladas pela academia, refletindo-se nos estudos realizados. Assim foram estudadas as 
taxonomias populares e dos profissionais de saúde a respeito do corpo humano, conluin¬ 
do-se que o universo classificatório que informa as concepções e os tratamentos relativos 
à saúde e doença encerram explicações sobre o universo cultural e o modo de inserção dos 
sujeitos na sociedade (Ibanez-Novión, 1978; Ibanez-Novión e Trindade Serra, 1978). 

O projeto hábitos e ideologias alimentares comportou uma diversidade de enfoques 
e de situações investigadas. Entre as situações camponesas, os hábitos articularam-se aos 
domínios da produção e comercialização dos alimentos, desvendando-se o ethos e concep
ções de cada grupo (Velho, 1977; Lins e Silva, 1977; Pacheco, 1977; Marcier, 1977; Bastos, 
1977), as novas situações de mercado, tanto quanto a prática, a experiência e o significado 
atribuídos pelos grupos sociais diante dos novos ou antigos hábitos, respondendo aquele 
conjunto de elementos por suas modificações ou permanências. 

Outros estudos no tema enfocaram as classificações alimentares, por analogia ao 
totemismo de Lévi-Strauss (Peirano, 1976). Estudando a categoria "reima" presente no 
sistema classificatório dos alimentos, entre pescadores do Ceará, a autora atribuiu à 
proibição dos alimentos reimosos (certos peixes) a aproximação simbólica dos domínios 
da natureza e cultura: de um lado, as espécies de peixes, de outro, os seres humanos. Estas 
proibições também envolvem pessoas em determinadas situações e estados de saúde e 
doença. A lógica cognitiva e simbólica de categorias alimentares (quente/frio, forte/fraco, 
reimoso/descarregado), caracterizando um modelo etnocientífico tradicional, presidindo 
as prescrições, proibições e os hábitos foi também considerada (Woortmann, 1978). 

Maués e Maués (1978; 1980) analisaram as proibições alimentares entre pescadores 
de Itapuá-Pará, não chegando a rejeitar as formulações de Lévi-Strauss, empregadas por 
Peirano, para entender o modelo classificatório da "reima", considerando-o um sistema 
paratotêmico, a despeito de se darem conta da insuficiência desta explicação. Agregaram 
a contribuição de Douglas (1976) sobre a oposição simbólica "puro e impuro". Desta forma, 
alimentos impuros (reimosos) devem ser afastados de pessoas impuras ou em situações 
liminares, sob pena de agravarem a sua contaminação social, com sérias conseqüências 
para a saúde. 

Descartando o caráter de um sistema único classificatório presidindo os hábitos 
alimentares, Velho (1977) admite vários princípios a serem verificados caso a caso. São 
eles os relativos à relação dos alimentos e o binômio natureza/sociedade nas suas formas 
concretizadas, dos alimentos e do organismo humano, comportando concepções particu
lares de saúde e doença e os princípios ligados à prática social de cada grupo. A pesquisa 
de Brandão, realizada em 1976, entre lavradores de Mossâmedes, Goiás, enfocou as 
condições de produção dos alimentos e a prática de consumo alimentar. Esta prática 
obedece a padrões sociais, apresentada sob a forma de hábitos. A ideologia alimentar, por 



sua vez, foi entendida pelo autor como parte do conhecimento social da população, 
comportando representações das crenças e dos padrões sociais de uso e das restrições 
alimentares (Brandão, 1981). 

Levando-se em conta os segmentos das classes trabalhadoras urbanas, sejam as 
situadas nos contextos metropolitanos, como as de cidades interioranas, outros estudos 
(Canesqui, 1976, Marim, 1977; Souto de Oliveira, 1977; Guimarães, 1979) enfocaram a 
forma de manutenção cotidiana ou as estratégias de sobrevivência dessas camadas, suas 
representações e práticas relativas ao consumo alimentar, tendo em vista a organização do 
consumo familiar, os modos de pensá-lo, tanto quanto a análise de um conjunto de 
categorias alimentares e de regras de uso dos alimentos, envolvendo relações com o 
trabalho, organismo humano, estados fisiológicos, situações sociais e distribuição do 
tempo na sociedade urbano-industrial. Ao incorporarem as dimensões ideológica e cultu
ral, articulando-as a outros domínios da estrutura social, em particular à condição de 
trabalhadores assalariados, os hábitos e ideologias alimentares daqueles grupos sociais não 
apareceram nestes estudos como crenças irracionais que podem gerar subnutrição e doença. 
Mas são como dimensões mediadoras, presidindo as práticas e a organização do consumo 
doméstico, ou mesmo as estratégias de sobrevivência. 

Na década de 80, o tema alimentação mereceu menor atenção dos pesquisadores, a 
não ser através de reflexões sobre o seu valor cultural, pela ênfase nos aspectos simbólicos 
envolvidos na "comida", nos modos de preparo, consumo e seleção dos alimentos (Cravo 
e Daniel, 1989). 

Os elos estabelecidos entre o pensamento médico e o antropológico na constituição 
de práticas científicas e judiciais, cujas origens remontam ao fim do século XLX, adentrando 
o nosso século, foram temas de alguns estudos. Partindo da inquietação com as práticas 
que afetam o cotidiano do cidadão (por exemplo, o sistema de identificação, a reclusão e 
repressão de loucos e criminosos), os estudos associaram a história à antropologia, 
investigando os discursos e práticas, não só engendrados nas teorias, mas nas suas 
articulações com determinadas práticas institucionais, jurídicas e com os processos sociais 
que lhes dão origem. 

Alguns destes estudos remeteram à investigação das concepções antropológicas 
positivistas e biodeterministas, associadas ao pensamento médico na constituição da 
Medicina Legal, de práticas classificatórias das pessoas, pela hereditariedade e o caráter, 
formando outras práticas médico-legais e jurídicas (Correa, 1980; 1982). Desvendando as 
ambigüidades de instituições, onde coabitam prisão e asilo, penitenciária e hospício, 
Carrara (1987) valeu-se da abordagem histórica (a nova história de Paul Veine, Legof e 
Foucault) para compreender o significado do surgimento da instituição de tipo manicomial, 
criada no Rio de Janeiro na passagem do século. Analisa o significado das categorias 
criminalidade, loucura e degeneração, através das discussões intelectuais (os discursos 
eruditos e científicos da psiquiatria e da antropologia criminal) e a prática judicial dos 
tribunais sobre a qual incidiam aquelas discussões. 

Desta feita, compreende a ambigüidade da estrutura institucional, refletindo tanto 
o significado controvertido da degeneração, como os embates entre positivistas e liberais 
em torno daquela estrutura manicomial, entendida como prisão por uns e como tratamento 
de regeneração por outros. O autor dá mostras da intrincada relação das teorias e a 



constituição das práticas judiciais e de instituições de nossa sociedade que encerram e 
perseguem criminosos e loucos. 

Dos vários estudos de Duarte, contemplados restritamente nestas anotações, pode-
se também extrair contribuições de natureza "histórica" (as aspas são do próprio autor), na 
genealogia das representações do "nervoso" nas classes trabalhadoras (Duarte, 1986). 
Filiado às preocupações de Dumont, o autor submete a análise das representações do 
"nervoso" a uma perspectiva mais global, para entender a construção do mundo e de pessoa 
na sociedade moderna. Assim, por referência à genealogia do campo de significações do 
"nervoso" e de sua constituição no sistema físico-moral, no Brasil, o autor, a partir dos 
vários princípios ordenadores da configuração daquela categoria nos diferentes discursos 
eruditos e letrados, demonstra a diversidade de modelos, tipologias, visões de mundo e 
estratégias neles contidos. 

Atravessando tradições muito antigas, foi particularmente nos séculos XVII e XVIII 
que se constituiu o sistema letrado do nervoso, entre outros, que se prestam à representação 
moderna do homem. No século XIX é que o modelo dos saberes médico-psicológicos se 
comprometeram com o indivíduo, com a ideologia individualista e com a construção de 
pessoa na sociedade moderna. 

Ao estudar a configuração do "nervoso" nas classes trabalhadoras urbanas, cuja 
cultura é hierárquica e holística, o autor, enfocando as múltiplas configurações do "nervo
so", demonstra as especificidades de pensar o mundo e a pessoa, não coadunada com o 
modo individualista e substantivista da ideologia dominante em nossa sociedade. 

Instigado com as características daquela cultura, tanto quanto com a análise antro
pológica, circunscrita às experiências etnográficas, o autor ofereceu uma análise original 
e densa, nos parâmetros estruturalistas, das categorias e modelos sobre as perturbações 
físico-morais. Para ele, as categorias e modelos sobre os mal-estares, as perturbações 
físico-morais ou as doenças são sempre uma via régia de acesso à representação de pessoa 
e de mundo vigentes em qualquer cultura (Duarte, 1986,1988). 

Abordando o tema instituições e práticas psiquiátricas, outros estudos mais circuns
critos e com distintos graus de refinamento teórico-metodológico se inscreveram nas 
etnografías que também aproximaram os antropólogos da arena médica, como objeto de 
pesquisa. Trata-se de estudos empreendidos nos hospitais psiquiátricos (Lougon, 1987), 
enfocando as relações burocráticas versus as informais, a implementação de novas moda
lidades psiquiátricas ou as relações sociais (Venâncio, 1990) e a comunicação das equipes 
terapêuticas com os familiares (Perelberg, 1980). 

Sem adentrar o mérito deste estudos, vale observar as tensões e conflitos entre o ser 
técnico e o membro das equipes, e a opção de pesquisar a própria instituição ou, noutra 
situação, sendo antropólogo que privilegia o hospital psiquiátrico para efetuar o seu 
trabalho de campo. No primeiro caso, a confusão advém da permuta da observação 
participante pela participação observante, como nos lembra Durham (1986), ou na circuns¬ 
crição do estudo, ao campo formal da instituição, por dificuldades do pesquisador de 
promover o descentramento das situações que lhe são familiares. No segundo caso, as 
dificuldades advêm do estranhamento do antropólogo em relação aos diversos discursos 
sobre a loucura - que se entrecruzam no espaço institucional - , quando o pesquisador quer 
analisar os diálogos estabelecidos com o louco no nível das designações, estigma ou 



acusações que permeiam as relações sociais, descartando a produção e os significados sobre 
a loucura pelos distintos saberes médico-eruditos e não-eruditos. Portanto, em ambas as 
situações o estranhamento do pesquisador requer maiores cuidados para não comprometer 
os resultados da pesquisa. 

Deve-se ressaltar que o crescente interesse dos antropólogos tanto quanto dos 
diferentes profissionais de saúde mental no estudo das instituições e práticas psiquiátricas 
na década de 80 esteve no bojo dos movimentos reformadores das várias instituições de 
reclusão da loucura (asilos, manicômios judiciários, hospitais psiquiátricos) animados pelo 
processo democrático e particularmente pela reforma das práticas tradicionais psiquiátricas 
questionadas pela antipsiquiatria e por outras correntes penetradas no Brasil desde o inicio 
da década de 70. 

A antropologia não esteve alheia deste debate, não se limitando exclusivamente à 
análise daquelas reformas, pelo contrário, a indagação sobre a constituição dos distintos 
saberes e práticas no campo mental, como noutros, constituiu via de acesso importante ao 
entendimento da nossa cultura, como também não deixou de oferecer referenciais à 
constituição de novas práticas, mesmo que essas não configurassem no horizonte imediato 
das investigações. 

Na década de 70 a teoria do comportamento desviante desindividualizou a doença 
mental para situá-la sob a marca do sociocultural (Velho, 1979), como também mostrou 
que a lógica da loucura ou perturbação é a da ordem do indivíduo (cultura individualizada) 
ou das relações entre os indivíduos (Guedes, 1979). Na década de 80, esta discussão 
minimizou o desvio, enfatizando sob novas abordagens a relação indivíduo e sociedade. 
Dentre essas destacam-se as contribuições de Duarte (1986), que tem discutido a relação 
da cultura e a psicanálise, cuja literatura é abundante e não foi contemplada neste trabalho. 

O campo psi passou a ser cada vez mais estudado, tanto por antropólogos quanto 
por psiquiatras, psicólogos e psicanalistas interessados e treinados nos métodos antropo
lógicos. Sem esgotar esta literatura, mesmo por referência ao período investigado, outros 
autores procuraram as razões culturais sobre a inoperância terapêutica da psicanálise no 
atendimento às camadas populares (D'Amorin, 1984), outros ainda investigaram a lógica 
que ordena as concepções e práticas terapêuticas populares sobre a loucura (Alves, 1982), 
bem como a integração do atendimento psiquiátrico à clínica, num modelo renovado 
assistencial a partir do encontro médico-paciente (Cardoso, 1986). 

Além das representações, dos saberes e práticas referidos à doença mental, várias 
pesquisas enfocaram as representações de saúde e doença, em geral ou específicas, 
especialistas e práticas de cura, mediante pesquisas empíricas realizadas entre as classes 
trabalhadoras urbanas, e mais raramente entre segmentos da classe média, engrossando as 
inúmeras etnografias que, desde a década de 70, se preocuparam com as diferentes 
manifestações culturais, com o modo de vida daqueles segmentos sociais urbanos, procu
rando ao mesmo tempo incorporar novas abordagens (o estruturalismo, o marxismo 
gramsciano) que pudessem animar a disciplina. 

Se mesmo na década de 70 já se reconheciam politicamente outros espaços que não 
os da fábrica ou do sindicato onde se faz a classe, na década de 80, instituições, bairros e 
favelas tornaram-se também politicamente relevantes à militância, embora nem todos os 
estudos realizados tenham se restringido a estas intenções. O fato é que a Antropologia 



voltava-se cada vez mais para a cidade, e as classes trabalhadoras urbanas, moradoras da 
periferia, passaram a ser mais intensamente procuradas pelos pesquisadores, sem que se 
constituísse uma Antropologia urbana (Durham, 1986). Neste contexto, várias investiga
ções privilegiaram o estudo das distintas manifestações culturais das classes trabalhadoras, 
ganhando relevância os modos de vida e comportamentos a partir de distintos temas e 
enfoques sobre a cultura ou a ideologia. Por vezes, alguns estudos circunscreveram-se às 
falas dos entrevistados, das quais se extraíam as representações (certas imagens significa
tivas) descartando-se qualquer processo analítico. Na pior hipótese o povo sabe e isto basta. 
Ε o pesquisador é mero tradutor ou porta-voz dos anseios populares, conclamando por 
participação. 

Esta caricatura aplica-se mais aos desavisados da complexidade da pesquisa antro
pológica, que crêem na transparência dos discursos ou dos comportamentos, descartando-
se compromissos com a análise teórica. Isto também foi exceção nos estudos analisados. 
Mas a diversidade de enfoques teórico-metodológicos está presente nos estudos das 
representações de saúde e doença, não cabendo reconstruí-las, o que foi feito por Minayo 
(1992). Apenas aponto alguns conceitos empregados nos vários estudos: idéias, visão do 
mundo, formas de pensamento, identidade, significado, crenças, valores, imaginário e 
percepção, sem que os autores, por vezes, permaneçam fiéis aos marcos teóricos que deram 
origem àqueles conceitos, dentre eles, a tradição durkheimiana, o marxismo, a psicologia 
social e a filosofia. 

Alguns autores enfocaram as representações populares de saúde e doença como um 
corpo de idéias permanentemente criadas, recriadas e reelaboradas pelas classes trabalha
doras e não apenas legitimadas pelas classes dominantes (Costa, 1980). Neste sentido, as 
concepções dominantes do corpo, saúde e doença se constroem na prática médica oficial 
dominante, representando o pólo dominado pela cultura somática, que retraduz, reordena, 
na sua lógica, os efeitos da difusão da medicina científica. Outros autores, com maior 
radicalidade, estabeleceram o caráter de oposição das culturas eruditas e populares, 
identificando na medicina popular praticada por benzedeiras, na cidade de Campinas 
(Oliveira, 1983a, 1983b), uma alternativa eficaz para resistir aos domínios da medicina 
erudita, a partir dos pressupostos da criatividade e autonomia da cultura popular, ignorando 
a interpenetação de ambas. 

Loyolla (1984,1987) atenuou o mecanismo da dominação da medicina introduzindo 
as mediações dos diferentes saberes hierarquizados no campo da oferta de serviços de cura 
que interferem nas concepções do corpo das doenças e da saúde das classes trabalhadoras, 
não descartando a importância da hierarquia social no quantum de capital cultural e 
econômico detido tanto pelos especialistas de cura como pela clientela por ela estudados 
em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. 

Ao investigar as concepções do corpo, origem e classificação das doenças, tentando 
esboçar um modelo ou representação do funcionamento corporal, endossa a perspectiva de 
Boltanski (1979), assegurando não um princípio geral causal capaz de estabelecer as 
representações, mas um raciocínio de tipo analógico, funcionando com pares de oposição 
binárias simples, onde a realidade é recortada e reconstruída pela inclusão dos elementos 
em jogo (doença do corpo/doença do espírito; de Deus/dos homens) recobrindo outras 
categorias simples ou universais referidas ao espaço, tempo, ao atributo ou substancialidade 



das coisas. Essas categorias também se associam às categorias sociais; aplicam-se às 
doenças materiais, não esgotando, contudo, as concepções e a origem das doenças, desde 
que essas ainda se classificam de acordo com a intensidade e gravidade do mal, tanto quanto 
pela tradição e experiência do grupo social. Além disso, a percepção de saúde e doença 
tem a ver com a idéia de força e o uso social do corpo. 

Estabelecendo a comparação da visão de saúde e doença das clientelas da homeo¬ 
patia e da medicina popular, Loyolla (1987) associa-a, em parte, à posição de classe. 
Enquanto os primeiros, sujeitos ao intenso uso do corpo (profissional e utilitário) como 
elemento imprescindível à provisão de sua subsistência, definem saúde e doença a partir 
das categorias força/fraqueza, a clientela da homeopatia organiza suas representações em 
torno das categorias equilíbrio/desequilíbrio, reproduzindo no plano simbólico a posição 
equilibrada e equilibrante entre as camadas privilegiadas e as expropriadas. Saúde, para 
essa clientela, é sinônimo de equilíbrio/desequilíbrio orgânico e emocional, tendo em 
comum com os clientes da medicina popular a negação do dualismo corpo/espírito, 
corpo/alma, objetivismo/subjetivismo e o próprio mecanicismo orgânico da medicina 
oficial, valorizando as categorias corpo/cabeça. Segundo a autora, a clientela da medicina 
popular, por sua vez, trabalha com as categorias espírito/matéria, negando a existência da 
doença mental. 

Em outros estudos, as representações (idéias) se constroem no confronto, na luta 
com a classe dominante, mediada pelo Estado, seus aparatos -dentre eles a medicina e seus 
agentes - , embora não sejam uníssonas as concepções médicas sobre o corpo, saúde e 
doença. Mesmo admitindo que os trabalhadores participam das idéias dominantes, eles 
criam os seus próprios códigos de acordo com o lugar que ocupam na sociedade, traduzido 
no seu modo de vida. As representações também remetem às raízes tradicionais (crenças, 
valores) relativos à morte, vida, ao corpo e às experiências de vida. Esta linha de estudos 
resgata as representações na perspectiva das relações de poder e nos movimentos sociais 
e de participação, procurando identificar nas idéias e práticas as resistências à dominação 
(Minayo, 1988, 1989). 

As representações sociais de saúde/doença, para Minayo, abarcam múltiplas dimen
sões, como expressões social e individual, envolvendo significações culturais e relações 
sociais, e como manifestações das contradições sociais e da luta política. São, portanto, 
totalizantes as representações de saúde e doença das classes trabalhadoras, por abranger 
concepção do homem como corpo, alma, matéria, espírito, e incluir as relações afetivas e 
as condições de vida e trabalho. Ε mesmo que elas se subordinem conflitivamente ao 
processo de medicalização, como também ao capital enquanto força de trabalho, elas são 
contraditoriamente capazes de aceitar como de resistir ao sistema de dominação social. 

A questão da resistência à dominação médica também se faz presente nos estudos 
sobre as curas nos sistemas religiosos (Montero, 1985), a partir das fontes gramscianas. 
Para a autora, "o discurso da doença elaborado pelas religiões populares se constrói no 
interior e a partir dos balizamentos colocados pelo discurso oficial; ele exprime as 
contradições objetivas que encerram sua produção" (Montero, 1985:10). Conseqüentemen
te, a produção ideológica dos grupos subalternos, na ausência de um jogo próprio, é capaz 
de minar, subverter e de improvisar no interior de um sistema de forças definidos de 
antemão. Na reconstrução histórica sobre a conquista da hegemonia da medicina sobre as 



demais formas, saberes e práticas de cura, a autora situa a umbanda, que representa uma 
resposta recriada, no domínio simbólico, tanto às restrições impostas pela medicina oficial 
às demais práticas de cura, como ao processo de urbanização. A doença como desordem, 
cujo significado é encontrado pela autora, no discurso religioso, como desorganização da 
pessoa, da ordem social e da ordem cósmica favorece, nas classes subalternas, a emergên
cia da consciência tanto quanto a referência teórica para a organização do mundo, seus 
conflitos, e da posição do indivíduo. 

A novidade na década de 80, no que se refere aos estudos da medicina popular ou 
dos demais sistemas de cura, consolidados ou não nas diferentes religiões, foi a superação 
das dicotomias (tradicional/moderno, sagrado/profano, lógico/ilógico) que estiveram pre
sentes nas análises influenciadas pelo funcionalismo culturalista americano do passado, 
por referência à superioridade da medicina alopática. Tratava-se, agora, de colocá-las em 
relação de complementaridade e/ou subordinação num campo de relação de poder. Desde 
fins da década de 70, em recusa aos pressupostos anteriores da alienação das classes 
trabalhadoras, como produto da interpretação marxista mais ortodoxa ou dos pressupostos 
da exclusão ou da precária inserção daquelas classes no sistema produtivo, algumas leituras 
marxistas passaram a valorizar a questão da cultura e da ideologia. 

Entretanto, essa foi apenas uma, entre outras vertentes incorporadas, tanto na análise 
das representações de saúde e doença das classes trabalhadoras, como na análise das formas 
do pensamento religioso, cosmologias e de outros sistemas de cura que mereceram a maior 
atenção dos antropólogos na década de 80. 

Uma destas abordagens, oriunda da Antropologia Social inglesa (Gluckman, 1966; 
Turner, 1974) - incluindo a situação de transição e os valores e a manipulação da realidade 
pelos atores, a resistência cultural e política - , está presente nos estudos de Queiroz sobre 
as concepções e práticas de cura do caiçara de Iguape (SP), por referência à teoria etnológica 
da doença, calcada no quente/frio. Esta teoria envolve causas distintas: o desequilíbrio do 
corpo com o meio exterior ou o desequilíbrio moral em relação ao meio social, sendo 
compartilhada tanto pelo caiçara como por alguns especialistas de cura (espiritualistas e 
curandeiros do mato). Mas à medida que penetrava naquela sociedade, o modo de produção 
capitalista, não só a terra, como a cultura, gradualmente se apropriaram. 

O autor estuda as tensas relações dos médicos com os demais agentes de cura e a 
posição intermediária do farmacêutico (curandeiro da cidade) entre o saber popular 
tradicional calcado na lógica quente/frio e o saber dos médicos, além do seu prestígio e do 
uso dos medicamentos modernos. Por tudo isso, o farmacêutico é o agente capaz de 
compartilhar, ainda que parcialmente, do sistema quente/frio, como também agrega novos 
conhecimentos à cultura tradicional do caiçara, ao contrário dos médicos (Queiroz, 1978, 
1980a; 1980b). 

Noutros textos, o autor aprofunda a lógica do quente/frio como uma lógica que se 
aplica à classificação alimentos e ervas medicinais, conferindo desempenho terapêutico 
diferencial desses elementos no corpo humano, de forma que doenças quentes devem ser 
tratadas com ervas medicinais e alimentos frios, ao contrário das doenças frias (Queiroz, 
1984). Ao dedicar-se ainda ao modo de percepção social da doença, o autor analisa as 
crenças de mau-olhado, quebranto, feitiço e susto que se encontram na origem de muitas 
doenças ou dos infortúnios. 



Seguindo Gluckman (1973), sugere Queiroz que as crenças e práticas são dotadas 
de sentido pela vida social e política, mesmo diante da implantação de novo ethos 
capitalista. Ao contrário da lógica do quente/frio, aquelas crenças não se mostram enfra
quecidas diante dos processos de mudança social. Além disso, esse conjunto de crenças 
não provoca doenças curáveis pela medicina, requerendo a intervenção especializada de 
agentes de cura (curandeiros espiritualistas e benzedeiras), capazes de manipular códigos 
particularistas ou moral e político aplicáveis aos indivíduos e suas idiossincrasias, em 
oposição ao código universalista ou natural-biológico, que serve às doenças em geral e a 
todos os indivíduos (Queiroz, 1980c). 

Outros autores que estudaram as religiões ou práticas simultaneamente religiosas e 
terapêuticas descartaram a sua comparação ou oposição em relação às práticas científicas, 
mesmo que, em termos de representação destas práticas, haja referência à medicina. O 
enfoque passa a ser as instituições que realizam aquelas práticas num campo de relações 
sociais que estruturam e criam seus mecanismos de ação (Neves e Seiblitz, 1984), na 
tentativa de estabelecer uma análise mais totalizante e ao mesmo tempo particularizante 
em relação às instituições religiosas. 

Assim compartilhando esse enfoque, as autoras estudaram a operação fluídica como 
prática terapêutica e religiosa, inscrevendo-a na concepção de mundo que orienta o 
kardecismo, onde os sofrimentos humanos são causados pelo grau de evolução dos espíritos 
reencarnados ou pelas agressões oriundas de espíritos desencarnados, que se expressam 
como mal-estar físico ou psicológico. A doutrina prevê um conjunto de serviços, o 
desenvolvimento mediúnico, a operação fluídica, visando a purificar o espírito e minimizar 
os sofrimentos. Ela opera não tanto com a doença, mas com a consolidação do sistema de 
crenças, diante do indivíduo que se sente inseguro, se inscrevendo também no campo de 
relações de força das distintas instituições kardecistas. 

Os rituais de cura na Assembléia de Deus, investigados em Nova Iguaçu (Pessanha, 
1984) tematizaram a doença num sentido positivo, reafirmando a condição de eleito do 
cliente, tanto para os crentes como para os agentes eclesiásticos. Além disto, constroem 
simbolicamente a pessoa do crente, explicando ainda a etiologia da doença. Enfim, os 
rituais reordenam a ordem idealizada. Outros autores enfocam as relações simbólicas e 
sociais implicadas na atividade religiosa, que incluem a prática de cura divina pelo 
exorcismo dos espíritos malignos. Na articulação da experiência social e religiosa estão 
presente os jogos de poder entre as várias instâncias e, em outro nível, esses elementos 
remetem à unidade e diversidade, centralização e multiplicidade presentes na sociedade 
(Rodrigues, 1984). 

Da análise da cosmologia subjacente a outros sistemas de cura, como a homeopatia, 
(Musumeci, 1988) remete a um conjunto mais amplo das representações da doença, cura 
e saúde, por referência ao aspecto moral e ao paradoxo que inscreve a possiblidade de cura 
(saúde) no terreno da própria doença, no esforço de apreensão da individualidade, situan¬ 
do-se a visão unicista da homeopatia nas tradições religiosas e filosóficas modernas da 
existência humana. 

Há ainda um volume significativo de estudos que deixei de considerar nestas notas 
ainda preliminares, implicando em novos ou antigos temas aos quais os antropólogos se 
dedicaram na década de 80, dentre eles outros estudos referidos à homeopatia, aos sistemas 



religiosos de cura, às doenças mentais, à Aids, à esquistossomose, ao corpo, à sexualidade 
e reprodução, às estratégias de cura, à relação da clientela com os serviços de saúde, às 
representações dos profissionais de saúde, além das novas propostas do recurso da 
metodologia antropológica na avaliação dos serviços de saúde. 

Apesar do caráter preliminar e inacabado deste texto, baseado em pesquisa biblio
gráfica ainda em andamento, não poderia furtar-me de contribuir para o debate sobre 
antropologia e saúde, ensejado nesta coletânea. 

Para concluir, resta afirmar que, inegavelmente, a antropologia na década de 80 
aproximou-se do tema saúde, doença e dos distintos sistemas de cura, o que pode significar 
que ela vem refletindo sobre questões oferecidas pela sociedade, mesmo quando resiste em 
recortar objetos específicos, uma vez que os fenômenos saúde, doença e cura ultrapassam 
a dimensão restrita biológica, como pode ser visto nos vários estudos. Por tradição, a 
antropologia opôs-se ao modelo médico, mas nessa década, pelo menos no Brasil, assu
miu-o como objeto de reflexão, uma vez que o campo dos saberes e práticas ditos 
"populares" ou "alternativos" sempre mereceram a atenção dos antropólogos. Talvez, 
mesmo diante dos novos saberes e práticas de cura que se mesclam, recriam ou se impõem, 
restem ainda desafios à pesquisa, tanto quanto das multiplicidades - nuances dos distintos 
saberes e práticas consolidados no sistema médico alopático - e das novas modalidades de 
cura recriadas em nossa sociedade. 
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