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Investigação Antropológica sobre Doença, 
Sofrimento e Perturbação: uma Introdução 

1 . Esta coletânea integra-se a esforços empreendidos, nos últimos anos, pela co
munidade nacional dos cientistas sociais voltados para os temas de 'saúde' e 'doença', 
com o intuito de organizar uma rede de interlocução mais sistemática que, a um só 
tempo, expresse a crescente riqueza dos seus investimentos em pesquisa e propicie 
novos patamares de percepção crítica aos trabalhos da área. 

O projeto geral delineou-se a partir do I Encontro Nacional em Antropologia 
Médica, 1 ocasião em que as principais lideranças do campo se encontraram em 
auspicioso ambiente de cooperação. Os sucessivos congressos da Associação Nacio
nal dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) e da 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA) facultaram a organização de grupos de 
trabalho e mesas-redondas centrados em torno da temática "Pessoa, Corpo e Doença" 
- recorte que visava a proporcionar uma perspectiva mais abrangente dos fenômenos 
ligados ao 'adoecimento'. 

Muitos dos trabalhos apresentados nesses encontros científicos já se encontram 
publicados em sua forma original ou modificados, no formato de duas outras coletâne
as - Alves & Minayo (1994) e Leal (1995) - , bem como individualmente - Souza & 
Rabelo (1996); Diniz (1996) e Guimarães (1996), entre outros. 

Os 12 trabalhos inéditos aqui reunidos recortam o universo daquelas exposi
ções sob o prisma mais específico da 'doença', por conseguinte, da relação com os 
onipresentes sinais da 'instituição médica'. Os trabalhos de Knauth, Vargas, Ferreira, 
Souza e de Citeli, Mello e Souza & Portella foram apresentados no XIX Encontro 
Anual da ANPOCS, que teve lugar no ano de 1995; os de Borges, Oliveira, Gonçalves, 
Paim e Nardi, apresentados na V Reunião Regional da ABA (Merco)SUL, também 
realizado em 1995; e os de Schuch e de Rodrigues & Caroso, apresentados no XX 
Encontro Anual da ANPOCS, efetuado em 1996. 

Não é irrelevante ressaltar o caráter de 'comunicação científica' de que se re
vestem todos os textos: são curtos, economizam estrategicamente a informação sobre 
fundamentação teórica e procedimentos de pesquisa para concentrar-se na exposição 
de um nódulo significativo de informação, em um problema analítico capaz de ali
mentar as perspectivas comparativas, suscitar o interesse etnográfico da comunidade 
dos pesquisadores e estimular o debate sobre o próprio recorte produzido do objeto e 
acerca de suas alternativas e fronteiras. 

O principal interesse desta coletânea é o de divulgar o potencial dos métodos 
da análise antropológica no estudo de questões que, pela sua gritante relevância social 
e imediata Objetividade', costumam ser objeto privilegiado de análise e interpretação 
pelo ângulo dos grandes números da Sociologia e da Epidemiologia. Todos estes traba¬ 



lhos representam o que se convencionou denominar 'metodologia qualitativa', em 
reconhecimento ao privilégio concedido ao controle do sentido, da significação, da 
dimensão valorativa ou qualitativa dos fenômenos observados e da atitude cognoscitiva 
do observador - que constitui certamente a essência do espírito antropológico. 

A maior parte dos trabalhos opera nos quadros canônicos das análises de repre
sentações baseadas em material empírico obtido mediante entrevistas e observação par
ticipante. Apenas um - o de Citeli, Mello e Souza & Portella - fundamenta-se em mate
rial essencialmente quantitativo, formalizado por meio de questionários. Contudo, neste 
mesmo estudo, a presença paralela de entrevistas e do método de discussão em grupos 
focais aprofunda a capacidade de discernimento quanto a valores e representações. Tor
na-se testemunha, assim, de como a fronteira entre as duas metodologias está longe de 
ser estanque, uma vez que expõe o uso crítico da quantificação como veículo tão preci
oso de objetivação antropológica quanto a observação ou a coleta de narrativas. 

O trabalho de Vargas, por sua vez, não se alicerça em material etnográfico 
convencional. A análise antropológica se processa, neste caso, sobre dados históricos 
gerais, tentando discernir o traço dos valores e representações em processos de larga 
escala da cultura ocidental moderna, relativizados pela perspectiva comparativa. Esse 
tipo de trabalho, influenciado pela interlocução com as idéias de Foucault e com as 
novas vertentes da ciência histórica - social, das mentalidades, das idéias etc. - é cada 
vez mais expressivo dentro do horizonte antropológico, produzindo equilíbrio salutar 
com as indispensáveis análises micro. 

Por fim, o trabalho de Souza mostra outra derivação importante dentro da An
tropologia contemporânea: a das análises de narrativas influenciadas pela fenomenologia 
e pela etnometodologia. Faz-se uma tentativa de formalização dos processos subjacentes 
aos fenômenos de significação, entendidos como manifestações da 'experiência' soci
al. Embora o interesse se descentre das representações enquanto sinais de sistemas de 
valor e significação, bem se poderá ver - ao ler o texto, junto com os dos demais -
como as duas perspectivas podem complementar-se e produzir avantajados lucros no 
esclarecimento das condições de efetivação dos fenômenos sociais. 

Pela leitura dos títulos dos trabalhos, percebe-se imediatamente a amplitude 
das situações etnográficas brasileiras em que se aglutinam essas 'doenças', 'sofrimen
tos' e 'perturbações'. Temas clássicos dos estudos antropológicos - como 'família', 
'pessoa', 'identidade', 'troca', 'gênero', 'trabalho', 'pureza' e 'ritual' - se condensam 
em situações concretas que põem em ação a reflexão sobre 'ascensão social', 'respos
tas à aflição', 'reconstrução de identidades sociais', 'dispositivos disciplinares', 'se
xualidade', 'medicalização', 'serviços de saúde', 'escolhas terapêuticas' ou 'transição 
demográfica'. Mais empiricamente, aí estão as disfunções renais, a AIDS e a tuberculo
se, assim como a chamada doença mental. Todavia, também constam a contracepção 
e a gravidez, a suspensão do trabalho masculino, a higiene corporal ou o consumo de 
drogas legais e ilegais. 
2 . A oportunidade de publicação desta coletânea suscita algumas observações mais 
amplas concernentes ao universo de pesquisa, à área temática dos fenômenos que a 
cultura ocidental moderna designa como 'doença', 'saúde' e 'medicina', incluindo-se 
aí a chamada 'doença mental' , e às terapêuticas 'psicológicas' ou 'biopsicológicas'. 



A importância 'social' do tema não precisa ser demonstrada. Impõem o inves
timento de pesquisa e reflexão acerca de uma das áreas mais críticas da experiência 
humana - ao mesmo tempo, universal e multifacetada - não só a experiência universal 
da 'doença', da 'enfermidade', do 'sofrimento', da 'aflição', da 'perturbação', do 'mal-
estar' - com seus recortes e expressões lingüísticas e culturais específicas, tais como 
os que em língua inglesa procuram distinguir entre sickness, disease, illness e distress -, 
como também, e sobretudo, a experiência específica da cultura ocidental de concep
ção de 'doenças físicas', às quais corresponde a instituição de uma 'Medicina' ou 
'Ciência Médica'. 

Esse universo abrange, atualmente, estudos realizados do ponto de vista de 
muitas ciências humanas. Além, obviamente, da Sociologia, da Antropologia Social e 
da Ciência Política, ocupam-se dessa área os saberes psicológicos - Psiquiatria, Psico
logia e Psicanálise - , em maior ou menor compatibilidade com a perspectiva das Ciên
cias Sociais em sentido estrito - como no caso da chamada Psicologia Social - e uma 
série de disciplinas próximas aos saberes médicos ou biológicos, tais como a 
Epidemiologia, a Saúde Pública ou a Antropologia Física - também com relação de 
compatibilidade variável com as Ciências Sociais. Sem contar a permanente e relevan
te produção no campo da História em geral - ou da História das Idéias ou da História 
das Mentalidades - , de enorme importância para a compreensão da dinâmica dos pró
prios estudos sociológicos em torno desse tema. 

No interior das próprias Ciências Sociais multiplicou-se a complexidade do 
campo, em vista da emergência e consolidação, nas últimas décadas, de áreas de espe
cialização comprometidas com certas perspectivas epistemológicas e metodológicas, 
tais como: a Antropologia Médica, sobretudo a norte-americana; a Antropologia da 
Doença, em especial, a francesa; a Etnomedicina; a Etnopsiquiatria; a Etnopsicanálise; 
a Saúde Coletiva; e a Sociologia Médica. 

Esse universo espelha sua riqueza até na existência de numerosos periódi
cos científicos especializados, o que não exclui a presença de produção nos perió
dicos mais gerais. No exterior, revistas como a Medical Anthropology, a Social 
Science & Medicine, a Culture, Medicine & Psychiatry, o Medical Anthropological 
Quarterly, a Ethos, a Culture & Psychology, o Bulletin d'Ethnomedicine e o Journal 
of Psychohistory (antigo Journal of Ethnopsychiatry) são exemplos dessa flo
rescente literatura. Mesmo no Brasil, dispomos hoje de pelo menos cinco veí
culos especializados para esse tipo de publicação: os Cadernos de Saúde Públi
ca, a Revista de Saúde Pública, a Physis - Revista de Saúde Coletiva, a Saúde e 
Sociedade, a História, Ciências, Saúde - Manguinhos e o Jornal Brasileiro de 
Psiquiatria. 

Nos diversos centros de ciências sociais brasileiros, a quantidade de pesquisa
dores envolvidos com o estudo desse tema vem crescendo e, mais ainda, vem exigindo 
a reordenação do campo, com vistas à maior visibilidade e integração. Recentemente, 
importantes esforços têm sido envidados no seio das reuniões científicas da Associa
ção Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva- ABRASCO, da ABA e da ANPOCS, 
como mencionado anteriormente. O I Encontro Brasileiro de Ciências Sociais em Saú
de, realizado em Belo Horizonte, em meados de 1993, e o I Encontro Nacional de 



Antropologia Médica, que teve lugar em Salvador, em fins de 1993, mostraram a 
abrangência e pujança desse campo, suas possibilidades de articulação mais sistemáti
ca com o âmbito internacional e, concomitantemente, a conveniência de garantir espa
ço propriamente 'sociológico' ao trabalho desenvolvido. 

Com efeito, uma das características dessa área, pelas propriedades mesmas do 
objeto, é a forte proximidade dos saberes biomédicos, epidemiológicos ou psicológi
cos - em sentido lato - e de suas instituições. Essa contigüidade é necessária, sem 
dúvida; mas tanto pode ser enriquecedora quanto restritiva e enrijecedora. Muitas das 
disscnsões internas do campo se armam, por exemplo, em face da oposição entre a 
perspectiva pragmática, operativa, interventiva, inevitável nos saberes médicos e psi
quiátricos, e aquela concernente aos saberes sociológicos, supostamente mais reflexi
va ou relativizadora. 

Isso certamente significa alimentar os fóruns de interlocução mais marcados 
pela outra perspectiva - tais como as reuniões da ABRASCO, os Congressos Brasileiros 
de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental, as Conferências Nacionais de Saúde para 
os Povos Indígenas, os Encontros Brasileiros de Interconsulta Psiquiátrica, os Encon
tros de História e Saúde da Casa dc Oswaldo Cruz/Fiocruz, as Jornadas de Psiquiatria 
do Rio de Janeiro, os Encontros Nacionais de Antropologia Médica, entre tantos ou
tros - , mas, igualmente, lutar por abrir e manter alternativas mais propriamente 'soci
ológicas' ou 'de Ciências Sociais'. 

Foi justamente a preocupação com a demarcação desse foco mais especifica
mente 'sociológico' que orientou o recorte mediante o qual se propôs os Grupos de 
Trabalho da ABA e da ANPOCS em que foram apresentados os presentes textos: "Pes
soa, Corpo e Doença". Consideramos, alguns de nós - pesquisadores da área - , que a 
contextualização da questão da 'doença' no interior de uma problemática nomeada 
como da 'pessoa' e do 'corpo' pode ser 'gancho' estratégico útil para reentranhar, 
reintegrar, na totalidade da experiência social, um conjunto de categorias, representa
ções, práticas e instituições que são solidárias da disembeddedness característica da cul
tura ocidental moderna e que pedem - para serem convenientemente tratadas sociológi
ca ou antropologicamente - a reimersão no contexto significativo em que se desenham. 

Trata-se certamente de estratégia analítica específica, que não é compartilhada 
- pelo menos, não no mesmo nível de comprometimento - por todos os pesquisadores 
envolvidos na área. Poder-se-ia mesmo dizer que se trata de estratégia mais 'antropo
lógica', à medida que se pretende metodologicamente mais 'holista'. Na impossibili
dade, unanimemente reconhecida, de formular proposta que seja epistemologicamente 
neutra, justifica-se esta, presente, pelo menos enquanto mais distante da que tende a 
prevalecer nos meios marcados pela interlocução médica e psiquiátrica e - last but not 
least - enquanto necessária e claramente aberta a todos os grupos e tendências hoje 
encontráveis na comunidade de Ciências Sociais brasileiras. 

A opção holista permite que os fenômenos da 'doença' ou 'perturbação' sejam 
sistematicamente associados ou cotejados com as perspectivas mais amplas dos estu
dos dc 'construção social' da Pessoa, do Corpo ou das Emoções, mais tradicionais nos 
estudos antropológicos. Com efeito, embora eles tenham florescido mais facilmente 
associados aos estudos das sociedades 'simples' ou das culturas 'clássicas', vem-se 



avolumando a produção sobre esses eixos no interior das próprias sociedades ociden
tais modernas com implicações analíticas notoriamente abrangentes e desafiadoras. 

No recorte desta coletânea, a dimensão holista do englobamento por 'pessoa' e 
'corpo' mantém-se visível nos títulos das Partes em que se congregam os artigos. 
Permanece também no título geral, ao justapor-se a categoria 'doença' às de 'sofri
mento' e 'perturbação'. Com efeito, o uso de noções semanticamente mais abrangentes 
- e, notoriamente, de 'senso comum' - , ao referir-se à 'doença', tem efeito relativizador 
fundamental em face dos pesados reducionismos 'fisicalistas' que cercam essa repre
sentação entre nós, por força da instituição médica e de sua inarredável legitimidade.2 

Nas línguas latinas, a categoria 'sofrimento', alternativa à de 'dor', constitui 
uma dessas formas inevitáveis para lidar com a dimensão entranhada do adoecimento. 
O que faz o essencial da 'doença', ou seja, a experiência de uma disrupção das formas 
e funções regulares da pessoa, implica necessariamente o 'sofrimento', quer se o en
tenda no sentido 'físico' mais restrito, quer se o entenda no sentido 'moral', abrangente, 
em que o estamos aqui empregando e que engloba, inclui, o sentido físico. 

De um ponto de vista antropológico, no entanto, a gama dos 'sofrimentos' 
nomeáveis pela experiência humana é muito mais ampla que a sucessão de idéias 
pelas quais algumas culturas - e, em particular, a ocidental - os entendem como 'do
ença', ou seja, a ocorrência efetiva de uma disrupção física (o disease da antropologia 
médica norte-americana) ou o reconhecimento culturalmente sancionado de uma for
ma de evento ou situação disruptiva definida (a illness). As imprecisões e vicissitudes 
da categoria 'doença mental', criada para abarcar a maior parte das antigas formas da 
'loucura' no Ocidente, bem demonstram as dificuldades de se estender a convenção 
fisicalista da 'doença' para as formas globais do 'sofrimento'. 

O esforço de relativização antropológica desses fenômenos conduz ainda ao 
recurso à categoria 'perturbação', herdada da antiga tradição 'médico-filosófica' do 
Ocidente. Evocar as 'doenças' e os 'sofrimentos' no quadro mais abrangente das 'per
turbações' significa admitir que muitas das situações reconhecidas como 'patológicas' 
em nossa cultura - pelo menos em suas versões mais eruditas ou oficiais - podem ser 
consideradas 'regulares' em outras, deixando mesmo de implicar qualquer 'sofrimen
to' peculiar. 

É claro que as 'perturbações' a que me refiro tendem a apresentar-se sob forma 
Tísico-moral', se não exclusivamente 'moral', lembrando-nos de que esta categorização 
só faz sentido com base na nossa peculiar concepção dualista do humano (cf. Duarte, 
1994). Mais uma vez, os fenômenos associados ao que se pode chamar de 'doença 
mental' se impõem à reflexão. Sua relação freqüente com crenças ou explicações 're
ligiosas', por um lado, ou com manifestações do 'cultivo de si', tais como a criatividade 
artística ou o consumo de drogas, por outro, demonstram o quanto são cruciais para a 
vida humana e podem distanciar-se da negatividade do 'patológico'. 

O certo, porém, é que elas também podem ser eventualmente consideradas como 
relacionadas ao 'adoecimento' em uma cultura fortemente marcada pela hegemonia 
das representações fisicalistas da Biomedicina. O exemplo da gravidez e do parto é 
particularmente significativo: da mais absolutamente regular 'perturbação', compro
metida com a totalidade das crenças ou valores sobre a pessoa reinantes em cada cul¬ 



tura, fez-se no Ocidente um evento assimilável à 'doença', 'medicalizado', dependen
te de uma série de valores especificamente associados ao problema da verdade cientí
fica e da tecnologia médica. 
3 . A maior parte dos trabalhos aqui presentes ocupa-se, de uma forma ou de outra, 
da 'variação' ou 'modalidade' cultural de representações de doença, sofrimento ou 
perturbação. Por tratarem, no entanto, de situações etnográficas ou históricas da nossa 
própria sociedade, não temos aqui a 'grande' variação comparada que se associa à 
Antropologia: a que se desenha contra outras 'culturas', sobretudo as 'tribais'. Temos, 
pelo contrário, um tabuleiro de 'pequenas' variações internas da nossa própria socie
dade, cujo estatuto ontológico muito se discute. Dois vetores avultam nessa diferenci
ação: o que opõe os saberes 'leigos' ou 'ordinários' aos 'eruditos' ou 'científicos' -
sobretudo, no caso, os biomédicos e psicológicos - e o que opõe as representações das 
'classes' letradas - médias e superiores - às 'classes populares'. 

A diferenciação entre saberes eruditos e ordinários sustenta alguns dos temas 
fundamentais da etnografia dos fenômenos aqui abordados. Toda a questão da 
'medicalização', por exemplo, funda-se na diferença vivíssima das representações ati
vas dos agentes de saberes biomédicos e aquelas que sustentam a experiência cotidia
na das pessoas - mesmo a desses próprios agentes, sempre que não estiverem agindo 
no estrito campo de suas especialidades. Ε é preciso levar em conta, enfaticamente, a 
dimensão dinâmica dessa oposição, na medida em que, desde o século XVIII, as fór
mulas da Biomedicina não têm cessado de influir nas representações gerais concernentes 
ao adoecimento e de modificar os patamares de tolerância e demanda das instituições 
médicas. Algo, porém, da ordem de uma 'reinvenção' parece envolver a forma dessa 
difusão, tornando permanentemente fluidas e complexas as fronteiras delineadas por 
esse modelo de diferenças. 

Possivelmente, ainda mais controvertida é a diferenciação entre as representa
ções das classes 'letradas' - 'superiores', 'médias e superiores', 'dominantes', elites 
etc. - c as das classes 'populares' - 'trabalhadoras', 'pobres', 'desfavorecidas', 'domi
nadas' etc. Embora se apresente com a força de evidência etnográfica recorrente, a 
distância entre aqueles dois pólos sociologicamente ancorados nunca é facilmente 
mensurável. 

Tampouco se encontra critério unânime para delinear as fronteiras, as zonas dc 
transição entre os dois grupos. Eu próprio, em trabalhos antigos, procurei descartar 
como impreciso o uso de 'classes populares' para designar o pólo que mais se afasta 
de nossas próprias representações - de intelectuais de classe média - , considerando, 
por muitos motivos, como mais sustentável a categorização de 'classes trabalhadoras' 
(cf. Duarte, 1986). Posteriormente - apesar de continuar julgando muito bem funda
dos os argumentos em prol daquela outra delimitação - acabei por também utilizar o 
designativo menos preciso de 'classes populares'. Dadas as dificuldades de determi
nação das fronteiras desses espaços culturais, hoje parece-me melhor utilizar justa
mente a expressão menos precisa. O que é um convite à renovação de uma discussão 
que transcende os textos aqui presentes, mas deles recebe, sem dúvida, subsídios. 3 

A variedade das informações etnográficas apresentadas nesta coletânea e as 
formas pelas quais elas foram problematizadas espelham - como já disse - uma quali¬ 



dade que se deseja preservar nos trabalhos antropológicos brasileiros voltados para a 
'saúde' e a 'doença': alta flexibilidade das perspectivas metodológicas, permanente
mente aliada à crítica dos pressupostos analíticos. As reiteradas e combinadas referên
cias a Mauss, a Dumont, a Schutz, a Foucault, a Garfinkel, a Bourdieu, a Goffman, a 
Evans-Pritchard, a Boltanski, a Herzlich & Pierret, a Mary Douglas e a Arthur Kleinman 
bem demonstram o quanto esses trabalhos se inserem na 'tradição' da Antropologia 
brasileira: pluralidade crítica e criativa (cf. Peirano, 1991). 

A Antropologia que se faz no Brasil tem efetivamente se caracterizado por uma 
exposição regular à multiplicidade das influências internacionais - inclusive 
epistemológicas - , o que torna com freqüência sua contribuição menos nítida ou 
tipificada do que a das antropologias nacionais metropolitanas, mas possivelmente 
mais ágil no enfrentamento da multiplicidade de identidades e forças sociais em jogo 
no Ocidente contemporâneo. 

Essa multiplicidade implica, necessariamente, uma sensibilidade muito peculi
ar às grandes tensões que atravessam, desde sua origem, as Ciências Humanas ociden
tais e que continuam a energizar os desenvolvimentos contemporâneos. Enfrentam-se, 
em nosso campo, todas as configurações epistemológicas que se encontram em ação 
nos campos metropolitanos, porém sem as tradições hegemonizantes que se pode per
manentemente reconhecer nas diferentes culturas nacionais centrais. 

A preservação dessa tensão pareceria boa empreitada, caso houvesse acordo 
em considerar que a riqueza de toda a tradição científica ocidental - e, em particular, 
das 'ciências humanas' - se sustenta justamente na "inarredável tensão" entre posi
ções epistemológicas antípodas em diálogo (cf. Duarte, 1995). Ε inevitável que, para 
garantir a preservação dessa tensão, a cada momento, se vá avaliando os desenvolvi
mentos do campo e propondo correções de rumo sempre que alguma das posições 
aproximar-se de uma hegemonização prejudicial ao fluxo proposto. 

Quando se começou a proceder à mencionada e recente reorganização da frou
xa rede dos antropólogos operando com Saúde/Doença no Brasil, pareceu-me que o 
principal obstáculo ao referido fluxo seria uma importação mecânica do empirismo 
pragmaticista da Antropologia Médica norte-americana, o qual, combinado com a re
cente influência 'neo-romântica' ou 'interpretativista', configura o movimento mais 
abrangente que chamei em outro trabalho de 'empirismo romântico' (Duarte, 1985). 

A resistência estratégica a esse movimento se sustentava, além do mais, na 
avaliação mais permanente ou estrutural de que ele representa uma reativação de pres
supostos da ideologia individualista que dá suporte ao senso comum da cultura oci
dental moderna e que se opõe - como permanente resistência - à 'percepção socioló
gica' mais plena, àquilo que se pode denominar 'universalismo romântico'. 

Continuo achando que esse é o foco principal de debate entre nós, nesta área temática, 
e é nesse sentido que expresso aqui - repetindo palavras que disse em mesa-redonda da XX 
Reunião Brasileira de Antropologia (em Salvador, 1996) - uma visão dos investimentos 
antropológicos a respeito dos fenômenos ditos da 'doença' e 'saúde' baseada no pressu
posto de um 'holismo' metodológico, na presunção de um entranhamento simbólico radi
cal de todas as experiências humanas e de sua inseparabilidade do horizonte integrado de 
cada cultura, implicando, portanto, o permanente desafio do 'relativismo'. 



Avulta, nessa reflexão, a ênfase no fato de que o horizonte simbólico da 'cultu
ra ocidental moderna' subjaz a qualquer esforço de conhecimento ou compreensão 
antropológica e que a percepção controlada desse fundamento é a via-régia do traba
lho de nossa disciplina. O nosso 'relativismo' possível é, assim, 'relativo' ele próprio, 
situacional. Optar por evocar as temáticas da Pessoa e do Sofrimento (ou Dor) neste 
contexto, significa aproximar-se dos fenômenos em questão, enfrentando-os com base 
em categorias consideradas como mais estruturantes ou mais expressivas no quadro da 
cosmologia ocidental moderna. 

A teoria em que me apoio para oferecer uma interpretação antropológica sobre 
a aqui defendida "inarredável tensão" é a de Dumont (1972): o projeto universalista 
racionalista seria a expressão gnoseológica da ideologia central da cultura ocidental 
moderna, o individualismo, e o contraponto romântico não seria senão a retradução da 
percepção hierárquica do mundo vazada nos termos de uma resposta ao individualis
mo - nesse sentido, literalmente um contraponto. Para meus fins, procuro acrescentar 
a esse modelo a compreensão de um terceiro termo ou configuração: o empirismo, que 
deveria ser considerado como a expressão operacional ou metodológica, por assim 
dizer, espontânea, do individualismo. 

Formula-se, desse modo, o notório paradoxo: a Ciência Social, para ser ciência 
'do social' - no sentido lato do termo - , necessita de 'relativa relativização' do sistema 
ideológico que sustenta o seu próprio projeto de ser ciência e deve, nesse sentido, 
aproximar-se - sempre tendencialmente - do modo pelo qual o homem se realiza no 
mundo - mesmo que não seja, ainda ou jamais, absolutamente claro o estatuto ou nível 
ontológico da qualidade holista dessa experiência - que se pode, ainda assim, tentar 
reconhecer. 

A aproximação tendencial não se pode completar, porém, sob pena de fazer 
ruir o próprio projeto de conhecimento. A repetição, a paráfrase ou a modulação do 
senso comum são atributos dos múltiplos discursos regulares de qualquer cultura e, 
em muitos casos, como o das cosmologias religiosas, faz-se acompanhar das mais 
refinadas formas de elaboração cognitiva. A especificidade do projeto científico oci
dental não está na sofisticação dos recursos formais utilizados, mas na maneira pela 
qual os faz operar, na recusa da totalização garantida a priori pela significação, na 
manutenção da atitude de suspeita metódica ante as totalizações reemergentes e 
na preservação do horizonte de expectativas ligado ao progressivo desvendamento 
das condições de organização da realidade. 

Um dos mais notáveis exemplos dessa "inarredável tensão" é, sem dúvida, o 
fato de que a própria percepção de uma 'realidade' externa estruturada e cognoscível 
a que está jungido o projeto universalista tenha sido enriquecida e espessada na cons
tituição das ciências humanas, graças a múltiplas e sucessivas inspirações dc cunho 
'romântico'. 

Os investimentos antropológicos sobre 'doença' ou 'saúde' repetem todas as 
vicissitudes desses enfrentamentos e tensões. Como a organização de seu subcampo sc 
deu bastante tardiamente - em comparação com outras temáticas da disciplina c em 
diálogo inevitável com as 'medicinas', em particular a Biomedicina ou Medicina 
cientificista ocidental moderna - e as 'psicologias' naturalistas, uma boa parte do es¬ 



forço fundante teve que se concentrar na oposição ao 'reducionismo biomédico', pro
curando desconstruir, em múltiplas frentes, a arraigada percepção de uma 'naturalida
de' das experiências do adoecimento e de suas terapêuticas. 

Embora muitos textos clássicos encaminhassem aproximações a temas que fo
ram particularmente desenvolvidos dentro do novo campo - sobretudo Evans-Pritchard 
e seu tratamento da questão da causalidade - , a Antropologia da saúde/doença teve 
que reconstruir, por sua própria conta e com base em seus próprios materiais, as polê
micas que antes haviam atiçado as áreas mais tradicionais do parentesco, da religião, 
da organização política ou da sexualidade. 

Podemos reconhecer, nesse trabalho, um primeiro período - dos anos 1960 aos 
80 - em que prevaleceu linearmente a luta em torno da oposição 'natureza versus 
cultura', com a progressiva afirmação da posição 'construtivista' ou 'nominalista' so
bre o objetivismo/ realismo associado à Biomedicina. Um segundo período, iniciado 
na década de 80, transpõe a luta para o eixo 'cultura versus experiência individual', 
espelhando a generalizada influência das posições neo-românticas. 

Neste novo plano, a ênfase na 'experiência' e a expectativa de recuperação do 
caráter de 'totalidade', com que se impõe ao humano, implica a busca da superação 
das dicotomias entre razão/emoção ou corpo/espírito.4 Curiosamente, o 'corpo' volta 
ao primeiro plano não mais apenas como o organismo natural determinante: é agora o 
ente de controvertido estatuto que serve de palco ativo da 'experiência' ou 'vivência' 
dos sujeitos. 

Essa caracterização rápida - mais centrada nos desenvolvimentos norte-ameri
canos do que nos franceses, em boa parte por causa do caráter mais maciço e sistemá
tico da produção dos primeiros - deixa escapar nuances importantes e não enfatiza 
suficientemente a abrangência da produção etnográfica decorrente desses investimentos. 

Embora muito expostos a críticas mais analíticas, como as que eu mesmo for
mulei a propósito do tratamento específico da "síndrome dos nervos", não há dúvida 
sobre a quantidade e peso dos materiais ofertados à análise nesta última década por um 
movimento cada vez mais amplo e articulado de pesquisadores em Antropologia da 
saúde/doença, na verdade, autonomeadamente 'médica' (cf. Duarte, 1996a). 

O principal obstáculo ao bom termo dessa notável empreitada etnográfica é a 
maneira razoavelmente ingênua com que se acreditou resolvida a problemática da 
'cultura', uma vez subjugada a hidra do biodeterminismo. Desse modo, podemos ve
rificar que permanece, como substrato profundo de todas as argumentações, uma no
ção genérica e muito vaga de 'cultura' - que só se atualiza afirmativamente na recusa 
ao biodeterminismo. Os empregos subseqüentes expõem a fragilidade do uso residual 
desse conceito nas fímbrias das afirmações mais categóricas sobre a 'experiência' e o 
embodiment. 

Os autores norte-americanos tendem, nesse sentido, a um uso puramente 
empírico de 'cultura', aplicada a quaisquer subconjuntos com marcadores diacríticos 
de experiência social: cultura ocidental, norte-americana, afro-americana, latina, fran¬ 
co-canadense, irlandesa, mojave etc. Claro que esse é o uso que prevalece hoje, em 
geral, no senso comum ocidental, residindo o problema menos nessa utilização descri
tiva em si do que na impossibilidade de lidar com marcadores de diferenças efetiva¬ 



mente significativos, úteis para a compreensão das continuidades e descontinuidades nas 
representações sobre pessoa, corpo, emoção, perturbação, sofrimento, doença e saúde. 

A proposta, aqui reiterada, de um 'culturalismo radical' procura demonstrar 
que esse acervo de sinais empíricos acumulados só poderá efetivamente brilhar com 
toda a pujança, se vier a ser observado à luz de teoria consistente e ambiciosa no que 
concerne à constituição e permanência das diferenças culturais dentro das sociedades 
configuradas, tendo por referência a cultura ocidental moderna. 5 

Esse ponto poderia ser ilustrado por muitos caminhos. Em outros momentos, 
utilizei ora o recurso à área semântica mais estrita dos 'nervos' ora à área mais ampla 
da Pessoa. Volto a esta última, acoplada à questão do 'sofrimento', procurando produ
zir melhor equilíbrio argumentative iluminador do tema da 'doença'. 

O 'culturalismo radical' significa não perder de vista que a Antropologia que 
fazemos e toda a cultura que nos sustenta - a nós, intelectuais das classes médias e 
superiores das sociedades ocidentais - são solidárias de amplo sistema de representa
ções - que tanto pode ser visto como 'cosmologia' quanto como 'ideologia' - a que se 
tem dado o nome de 'individualismo'. O caráter axial desse sistema vem sendo apon
tado desde há muito tempo, ainda que não necessariamente sob tal nome. 

Para não sairmos dos mais óbvios de nossos pais fundadores, Marx descreveu-
o sob a espécie de sua versão 'político-econômica': o liberalismo contratualista; 
Durkheim analisou-o indiretamente em toda a sua obra, porém, mais explicitamente, 
em seu notável O Individualismo e os Intelectuais (1970 [1898]); e Weber ocupou-se 
dele sob o ponto de vista das modificações de ethos e racionalidade que implicara o 
triplo processo da "desmagicização", "fraternização" e "mundanização", característi
co da modernidade. Mais perto de nós, Norbert Elias ampliou a compreensão da 
hegemonização do individualismo mediante sua análise do regime de "autocontrole" 
intrínseco ao "processo civilizatório", e Foucault esmiuçou diversos dos seus meca
nismos condutores - sobretudo no que toca à "individualização" - pelo poder discipli
nar e pelo dispositivo de sexualidade. 

Mesmo autores recentes, em posição antípoda a qualquer 'culturalismo', aca
bam oferecendo precioso material de corroboração dessa hipótese, como é o caso do 
La Souffrance à Distance, de Luc Boltanski, que descreve minuciosamente a 
concomitância da constituição da esfera pública moderna com a produção da atitude 
de distanciamento dos sujeitos em relação ao mundo e às emoções alheias, em que 
consiste a própria interiorização do indivíduo moderno (cf. Boltanski, 1993; resenha 
em Duarte, 1996b). 

A mais notável qualidade dessa configuração de valores - descrita por Louis 
Dumont como paradoxal justamente por privilegiar, como chave da totalidade, a par
te, o 'indivíduo' - é a de que ela se ordena pautada em uma representação específica e 
obsessiva da Pessoa; diferente, nisso, de todas as demais culturas, cujas teorias da 
Pessoa se ordenam sobre princípios cosmológicos que a englobam e situam diferenci¬ 
almente. O modelo do individualismo exige atenção particular a esse patamar da com
paração, transformado em experiência crucial. 

Todas as múltiplas outras áreas mais específicas da vida social dependem do 
modo pelo qual se articulam com o foco central dos valores, ou seja, com a represen¬ 



tação da Pessoa individualizada moderna e sua coorte de efeitos concomitantes: a 
racionalização e afastamento do sensível, a fragmentação dos domínios e a universalização 
dos saberes, a interiorização e psicologização dos sujeitos, a autonomização da esfera 
pública e a institucionalização do liberalismo em sentido lato, a intimização da famí
lia, a autonomização dos sentidos e, conseqüentemente, de uma 'estética' e de uma 
'sexualidade'. 

Os fenômenos da 'doença' constituem, na cultura ocidental moderna, um 
subproduto do cruzamento daqueles princípios: a 'medicalização' ou 'naturalização' 
decorre da racionalização e fragmentação dos domínios do saber, empreendida siste
maticamente desde a fisiologia do século XVII contra os antigos saberes cosmológicos 
holistas - a doutrina dos humores e da melancolia, por exemplo. 

A lamentada perda da totalidade da experiência do adoecer em nome de um 
privilégio da realidade reificada das 'doenças', a que se dedica uma crescente 'especi
alização' e 'tecnicização', não é senão um dos aspectos desse longo e inevitável pro
cesso. Sobre a 'mercantilização' dos serviços de saúde e a 'indústria' do hospital/asilo 
nem é preciso dizer muito: o senso comum já reconhece sua vinculação com o libera
lismo econômico. 

No pólo oposto e em tensão com a 'naturalização', a 'responsabilização' íntima 
dos doentes pela ocorrência de suas 'perturbações' - outro fenômeno tão regularmente 
denunciado pelos críticos do nosso estado de coisas - decorre linearmente da interiorização 
e psicologização dos sujeitos (cf. exemplo etnográfico em Good, M.-J., 1992). 

Por trás de todos esses desenvolvimentos, creio poder demonstrar a preeminên¬ 
cia da nossa concepção de Pessoa: seu caráter, ao mesmo tempo autonômico, singula¬ 
rizado, interiorizado; sua dependência de um corpo 'naturalizado', cujo conhecimento 
e manipulação depende dos saberes científicos especializados; sua expectativa tensa 
de ver reconhecida a preeminência de sua vontade interior e de ser coerente com os 
regimes contraditórios de verdade com que convive e em que acredita (verdade obje
tiva versus subjetiva, externa versus interna e tc) . 
4 . É menos óbvio que se possa ver, por detrás desse quadro, a mediação de um 
complexo sistema de representações concernentes à relação da Pessoa com o mundo, 
que envolve os temas da Dor e Sofrimento, bem como os da Excitação e do Prazer. 
Como ressaltei em outro trabalho, a cultura ocidental moderna herda da tradição cristã 
uma preocupação instituinte com a corporalidade e a mundanidade (cf. Duarte & 
Giumbelli, 1994). 

O senso comum contemporâneo costuma creditar a essa tradição uma atitude 
de desprezo e violência para com a 'carne'. Muito pelo contrário, toda a evidência 
histórica aponta na direção de uma atitude de peculiar 'valorização', paradoxal aos 
nossos olhos laicizados porque voltada para a 'santificação' da matéria e do corpo: o 
'templo do espírito'. A essa antiga ênfase deve-se creditar a sempre crescente atenção 
à corporalidade humana - sobretudo a partir do Renascimento (cf. Le Breton, 1988) -
e aos mecanismos que permitem que aloje e alimente o espírito divinamente animado. 
Toda a filosofia moderna se funda na inquietação a respeito dos sentidos e das paixões 
- considerados como materiais - e sua relação com a razão - a res cogitans. Os 
'empiristas' levam essa exploração às mais radicais conseqüências, consolidando a 



versão mecanicista do Homem, resultado das 'experiências' sensorials registradas pelo 
seu 'sistema nervoso'. 

Também à tradição cristã pode ser atribuída a pista de outra linha de desenvol
vimento do 'sensualismo' ou 'sensorialismo' ocidental moderno: a ênfase na dor, na 
paixão e no sacrifício de si como acesso ao Valor, à proximidade do divino, conforme 
radicalmente sublinha desde logo a imagem da Paixão do Cristo. Uma linha de desen
volvimento, hoje muito bem descrita, carrega o modelo da auto-imolação do pietismo 
pré-reformado ao puritanismo, do pietismo reformado ao romantismo, chegando à 
fórmula do 'artista', do 'cientista' e de uma série de outros 'profissionais' contempo
râneos, entre os quais, certamente, os 'médicos', 'enfermeiros' etc. 

Desse modo, os caminhos da 'doença' no Ocidente foram constrangidos por 
essas balizas: de um lado, a racionalização cientifícista aplicada à natureza, em geral, 
e à corporalidade, em particular - tal como à defesa radical da sua integridade material - , 
produziram o que se chama agora de Biomedicina, com todos os seus benefícios e 
fraquezas. De outro, a interiorização auto-responsabilizante produziu os múltiplos sa
beres 'psi', com suas eventuais propostas terapêuticas - mais ou menos antagônicas 
com as ambições da Biomedicina - de ocupar, por intermédio dos 'nervos' e do 'cére
bro', também as perturbações morais. A Psiquiatria contemporânea expressa muito 
bem essa tensão, abrigando desde as versões mais biologizantes às mais morais - tanto 
do lado da influência da Psicanálise quanto da de alguns 'sociologismos'. 

Um patamar ampliado de 'saúde' física foi sendo obtido progressivamente às 
custas da 'dor', em movimento que não deixou de registrar inquietações acerca da 
'perda' desta última - na verdade, foi necessário distinguir entre 'dor patológica' e 
'dor normal', do que é testemunho a polêmica em torno do parto natural, por exemplo, 
ou o contínuo desenvolvimento e dedicação a disciplinas corporais 'dolorosas' consi
deradas 'saudáveis'. Nunca deixou, porém, de permanecer o tema do valor do 'sofri
mento' ora como fundante do próprio estado de sociedade ora como condição de aces
so a patamares legítimos de condição social. 6 

De modo geral, no entanto, a tendência tem sido a de crescente legitimidade da 
expulsão da dor do horizonte das experiências consideradas como 'corporais' e a 
concomitante interiorização da problemática de sua 'experiência'. O surgimento re
cente da idéia de 'sofrimento psíquico', que pode não ser consciente, expressa 
caricaturalmente esse processo, associado à forma peculiar de interiorização patroci
nada pela Psicanálise.7 

O impressionante desenvolvimento da literatura - sobretudo antropológica - a 
respeito da 'dor crônica' é testemunha, por outro lado, dessa preocupação com a di
mensão 'subjetiva', 'experiencial' - e, por isso mesmo, supostamente mais verdadeira 
- do sofrimento humano (cf., por exemplo, Vrancken, 1989; Baszanger, 1989; Good, 
M.-J. et al., 1992). Hoje assistimos - em especial, nos meios neo-românticos - a reto
mada da expectativa de reunificação da 'totalidade perdida' que - como já mencionei 
- procura recusar a dicotomia 'corpo/espírito', mas não pode prescindir de linguagem 
psicologizante ou, pelo menos, interiorizante (cf. Good, M.-J. et al., 1992, por exemplo). 

Herzlich & Pierret (1984) descreveram com precisão o tema da maladie 
libératrice, presente em seus informantes franceses, que encena igualmente essa arti¬ 



culação hierárquica entre físico e moral, em contraposição à visão habitual, entre nós, 
da prevalência generalizada da dicotomia. A estetização da experiência humana - ini
ciada no Renascimento e teorizada e aplicada sistematicamente a partir do final do 
século XVIII - ensejou fortíssimo desenvolvimento de. exploração dos sentidos e sen
timentos, turvando com freqüência as fronteiras entre dor e prazer sob a rubrica geral 
da 'sensibilidade' (cf. Lawrence, 1979). Vincent-Buffault nos dá magníficos exem
plos das diferentes formas históricas dessa dimensão ainda tão estruturante entre nós, 
como no tocante ao prazer de chorar ante uma obra de arte (Vincent-Buffault, 1988). 
O desenvolvimento concomitante da chamada "estética do mal", de Sade a Nietzsche 
ou Bataille, tão fundamental para a arte contemporânea e para a organização dos mo
vimentos hedonistas do século XX, mal pode merecer referência aqui. 

Na verdade, toda esta evocação um tanto impressionista do caráter fundamental da 
dor para a cultura ocidental moderna apenas introduz à melhor compreensão dos cami
nhos que vêm trilhando mais recentemente as antropologias da 'doença', do 'sofrimen
to' e da 'perturbação'. A ênfase na 'experiência' tem tornado inevitável um deslizamento 
crescente na direção de uma antropologia das 'emoções' - às vezes chamada de 
'etnopsicologia' - ou de uma antropologia da 'dor' - ambas cada vez mais vigorosamente 
presentes no horizonte, tanto independentemente quanto ligadas à problemática da 'saúde/ 
doença' - , incluindo etnografia original dentro ou fora das sociedades ocidentais. 

É notável como a projeção dessa preocupação tipicamente ocidental impulsio
na uma poderosa máquina de captação de informações, a qual, para muitos, acaba por 
encurralar, como tarefa impossível, a aspirada comparação: ou bem se objetiva e as
sim se perde ou deslustra a suposta 'subjetividade' desse fenômeno, ou bem não se 
objetiva e tampouco se compara. 
5 . A revisão de algumas das marcas das representações da cultura ocidental mo
derna sobre 'doença' e 'sofrimento' já nos permite entrever a complexidade de que se 
revestem para nós tais questões e, ao mesmo tempo, a riqueza da utilização de uma 
chave analítica coerente, ainda que tentativa, como todas, para as necessárias emprei
tadas comparativas. Isso nos possibilita concordar, de nova maneira, com a literatura 
antropológica que fala da multiplicidade dos sistemas de representação de 'doença/ 
saúde'. Permite-nos, sobretudo, distinguir metodologicamente: a-) os testemunhos re
lativos a situações culturais com baixa intervenção da ideologia individualista e de 
seus corolários - como é o caso da maioria das culturas tribais; b-) os que remetem a 
situações culturais em que essa intervenção foi profunda, mas seletiva, por aplicar-se 
sobre outras formas culturais altamente estruturadas ou maciçamente compartilhadas 
- como é o caso das sociedades 'orientais' ou 'islâmicas'; c-) os relativos às socieda
des metropolitanas ocidentais - em que a difusão e institucionalização da ideologia 
individualista é máxima, mas de modo algum completa ou uniforme; e, d-) finalmente, 
os que remetem a situações culturais basicamente pertencentes à cultura ocidental, 
mas que, por muitos motivos, manifestam baixa ou heterogênea institucionalização da 
ideologia individualista - como é o caso das sociedades periféricas do Ocidente, mor
mente as latino-americanas e as européias orientais.8 

Ao lado do empreendimento etnográfico comparado em si mesmo, a posição 
aqui defendida implica o questionamento concernente a questões que nos formula¬ 



mos, a partir desse horizonte cultural que é o nosso, único e inultrapassável. Esse 
controle epistemológico deveria ensejar pouco a pouco, como já ensejou em outras 
subáreas do conhecimento antropológico, a produção de conceitos um pouco menos 
etnocêntricos, um pouco menos viciados. Isso importa freqüentemente na adoção de 
novas terminologias ou, pelo menos, na suspensão do sentido das que mais espontane
amente se apresentam a nosso espirito. 

Foi nesse sentido, por exemplo, que defendi a adoção da categoria 'perturba
ções físico-morais' para designar congregadamente a área dos fenômenos humanos 
que nossa cultura individualista segmenta em 'doença mental', 'possessão', 'transe', 
'distúrbio psíquico', 'distúrbio psicossocial', 'somatização' etc. O qualificativo 'físi¬ 
co-moral' procurava justamente reconstituir o caráter de vínculo ou mediação de que 
esses fenômenos se cercavam nas relações entre a corporalidade e todas as demais 
dimensões da vida social, inclusive, e eventualmente, a espiritual ou transcendental. 

As dificuldades de compreensão comparada de tantas dessas situações não di
minuem propriamente ao utilizar-se a grade analítica aqui proposta. Afinal de contas 
permanecem as complicadíssimas questões relativas ao estatuto do 'não-individualis¬ 
mo' , presentes desde as propostas originais de Louis Dumont no que diz respeito à 
"hierarquia", e, de qualquer modo, também as relacionadas aos critérios empíricos 
pelos quais se pode discernir a aplicabilidade e rentabilidade desse esquema de análise. 

O que se ganha é a possibilidade de melhor conceber e afinar a comparação, de 
melhor controlar as dúvidas emergentes, de melhor garantir a preservação de um hori
zonte universalista de busca e pesquisa. O mais delicado aspecto da atual voga 'empirista 
romântica' é, a meu ver, a dissolução desse horizonte, com a singularização dos esfor
ços analíticos sucedendo-se à singularização pretendida para as situações observadas 
e para as próprias situações de observação - a tal hipocondria a que se referiu mordaz¬ 
mente Geertz a propósito de seus herdeiros. 

Em seminário recente, fiz com que se lesse sucessivamente dois belos traba
lhos antropológicos que lidam com situações de destruição corporal e dor: o 
L' Experience Concentrationnaire, de Pollak (1990), e o Knowledge and Passion, de 
Rosaldo (1980). Entre os múltiplos níveis de análise que essas obras nos ensejaram e 
ensejam chamou a atenção de todos o modo pelo qual a discussão anterior a respeito 
do peso das formas de 'interiorização' na compreensão da 'experiência' do sofri
mento das sobreviventes do Holocausto permitia-nos formular uma questão 
abrangente acerca da rica etnografia de Michel Rosaldo, da qual ela não parecia ter 
se apercebido: a experiência da caça às cabeças entre os Ilongot só se apresenta, 
tanto para os nativos quanto para a pesquisadora, do ponto de vista dos caçadores, 
nunca das vítimas. Ao passo que na etnografia de Pollak é das vítimas fundamental
mente que se há de tratar. 

Embora tenha havido muitos ensaios sobre a psicologia do torturador nazista, não 
houve e, provavelmente, nunca haverá nenhuma pesquisa antropológica sobre este outro 
nível do fenômeno. Na verdade, podia-se perceber que estava claramente em jogo o vetor 
das representações de Pessoa e Sofrimento prevalecentes entre nós: as vítimas dos campos 
de concentração eram sujeitos interiorizados, individualizados, expostos a uma conjuntura 
escandalosa de destruição. Sua reflexidade é espelho direto de nossa auto-imagem. 



Entretanto, os caçadores de cabeça Ilongot partem de outra concepção de Pes
soa e Dor: a violência e o sofrimento são dimensões 'estatuintes' e não 'constitutivas'; 
mesmo esse sofrimento não é o sofrimento 'interior' de quem sofre ação exógena -
como no caso, a destruição - , mas o sofrimento 'relacionai' de quem perde um parente 
útil ou de quem é impedido de aceder à plena condição de Pessoa por não poder mais 
caçar a cabeça ritual. A pesquisadora enfrenta com galhardia o desafio de fazer a 
etnografia da "experiência" de Pessoas que não são 'indivíduos', de sujeitos não-
interiorizados, com as dificuldades que ela minuciosamente reconhece e examina. 
Porém, nesse caso, a evidência da máxima alteridade cultural - típica da tradição an
tropológica -justifica em si o portentoso desafio. 

A posição simétrica inversa seria a de enfrentar a etnografia do torturador na
zista. Esta é, para nós, um desafio extenuante, porque cercada do escândalo ou anoma
lia de compreender sujeitos que foram construídos dentro de nossa cultura, mas que 
não só não se comportam como 'indivíduos', como assumem comportamento coletivo 
de degradação e destruição de outros 'indivíduos'. 

É claro que nem sempre estão em jogo situações etnográficas limite ou nuances 
interpretativas como as desse exemplo. O risco mais grave que a presente posição 
procura evitar é o da repetição das universalizações ingênuas impostas pela não-
relativização dos pressupostos ideológicos de nossa própria cultura. Em outro texto 
(Duarte, 1993), procurei chamar a atenção para a forma pela qual a Antropologia Médica 
norte-americana projetava o esquema tipicamente individualista da 'dominação' de 
'classe' ou de 'gênero' - ele próprio necessário e legítimo para lidar com situações 
relativas à institucionalização da ideologia da igualdade nas sociedades ocidentais -
concernentes a espaços ou questões culturais completamente alheios a essa configura
ção. No que tocava à interpretação dos fenômenos do 'nervoso' popular, substituía-se 
assim o temido 'reducionismo biomédico' por outros 'reducionismos' não menos 
etnocêntricos (ver, sobretudo, Cayleff, 1988; Van Schaik, 1989; Lock, 1989, e Scheper-
Hughes, 1992). 

6. As presentes ponderações, que reenfeixam muito do que tenho defendido 
nos últimos anos, não têm por objetivo substituir - pela desqualificação - os em
preendimentos ora em curso sob tantas perspectivas no que tange à pessoa, à dor, 
à doença, à saúde e às emoções. Visam a, pelo contrário, enriquecê-los mediante a 
oferta de interlocução com perspectiva mais englobante ou abrangente, capaz de 
reformular as contradições e aporias em que se têm enredado as interpretações 
mais empiristas. 

Lendo recentemente uma boa resenha das posições epistemológicas neste nos
so campo, feita por Bibeau & Corin - fundamentada, aliás, em perspectiva diferente 
da minha - , ocorreu-me aproveitar uma referência histórica, cuja memória ela me 
refrescava (cf. Bibeau & Corin, s/d). Entre os quatro níveis tradicionais da interpreta
ção bíblica - atribuídos a Orígenes e Santo Agostinho - , de cuja herança se desentra
nha a moderna hermenêutica, alinha-se, após as interpretações 'literal', 'alegórica' e 
'moral', a interpretação 'anagógica', como a última e sempre mais obscura de todas. 

Conforme lembram todos os comentadores, trata-se aí de tudo o que respeita a 
percepção dos significados mais elevados, sublimes, teleológicos ou abrangentes do 



texto sagrado. Talvez mais 'englobantes' pudéssemos dizer, nesse caso, na linguagem 
da 'teoria da hierarquia' - querendo com isso sublinhar que uma laica anagoge 
deve englobar as múltiplas outras interpretações que se produz sobre os fenôme
nos sociais, de modo a evitar a entropia dos dados empíricos desatentos de sua 
maior significação. 

Os 12 textos que seguem, leitor, deverão instruí-lo não apenas quanto à infor
mação linear que podem aportar sobre tal ou qual aspecto de seu maior e presente 
interesse nas questões da 'doença', do 'sofrimento' e da 'perturbação': sua virtude 
'etnográfica' é justamente a de nos inquietar e fazer refletir sobre o sentido último de 
nossos maiores e mais presentes interesses. 

Luiz Fernando Dias Duarte 

NOTAS 

1 Realizado em Salvador, em fins de 1993, por iniciativa de um grupo de cientistas sociais 
reunido na II Conferência Brasileira de Epidemiologia (Belo Horizonte, 1992) e sob a res
ponsabilidade principal do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universida
de Federal da Bahia (cf. ALVES & MINAYO, 1994: "Introdução"). 

2 Na tradição anglo-saxã, o uso de categorias como affliction e distress envolve justamente 
esse efeito de evocação da consideravelmente mais vasta mancha semântica em que se situ
am os fenômenos do adoecimento em qualquer cultura. 

3 Tratarei, adiante, dos condicionantes mais abrangentes desses dois vetores de diferenciação, 
que não se deixam compreender sem a referência aos princípios da ordem cosmológica 
ocidental moderna. 

4 Ver os exemplos típicos, ainda que um tanto aleatórios, de ROSALDO (1984); SCHEPER-HUGHBS 
& LOCK (1987) e GOOD, M.-J. et al. (1992). 

5 O que hoje inclui praticamente todas as sociedades do planeta, mesmo as mais periféricas ou 
mais aparentemente distantes, como as 'orientais' ou as 'islâmicas'. 

6 Denomino "dor instituinte" aquela que se imagina estar na raiz da instituição da vida em 
sociedade e compõe, desse modo, o elenco das "emoções originárias" nas sociogêneses dos 
empiristas e nas sociologias de Durkheim, de Elias ou de Bourdieu, por exemplo. Distingo 
como "estatuinte", a dor implicada nas provas de acesso de determinados sujeitos sociais a 
estatutos "atribuídos", predeterminados (conforme as escarifícações dos ritos de passagem); 
e como "constitutiva", aquela implicada em projetos de "aquisição" pela via da construção, 
constituição ou transformação interior - como tudo o que se relaciona à tradição do Beruf e 
do Bildung no Ocidente. 

7 Essa representação, hoje associada necessariamente ao modelo psicanalítico, tem sua pre
sença retraçada no Ocidente Moderno, por GAUCHET & SWAIN (1980:432) , ao alienismo de 
ESQUIROL. Ver em MCDOUGALL (1972:177) um uso típico da categoria no quadro da psica
nálise contemporânea. 

8 Os dois vetores de diferenciação presentes nos textos desta coletânea, a que me referi ante
riormente, só ganham pleno sentido nestas duas últimas condições. Tanto a oposição entre 
saberes eruditos e laicos quanto a oposição entre representações das "elites" e das "classes 
populares" expressam a descontinuidade da difusão da ideologia individualista, ora tendo 



em vista sua "racionalização científica" do mundo ora com a finalidade de transformação 
das Pessoas relacionais em Indivíduos que se pensam como autônomos. Esta última ques
tão é hoje bem mais visível na condição 'd', em que se encontra uma sociedade como a 
brasileira, do que nas sociedades metropolitanas - condição 'c' - , que tendem a considerar 
a permanência de bolsões relacionais como fenômenos exóticos ou exógenos relativos a 
minorias "étnicas", por exemplo. 
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