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Prefácio à 1ª edição

É com grande prazer que apresento este livro de Raquel, fruto de sua 
pesquisa de doutorado entre os Munduruku e da tese que foi laureada no IV Prêmio 
ABA-GIZ, sobre a temática de “Gênero e povos indígenas na Amazônia”. Raquel foi 
minha orientanda na Universidade Federal de Santa Catarina desde a graduação até 
o doutorado. Sempre teve interesse na antropologia da saúde, e sua pesquisa para 
o trabalho de conclusão de curso foi sobre a depressão pós-parto entre as mulheres 
da classe popular em Florianópolis (SC). Desde o mestrado ela vem trabalhando no 
campo de saúde indígena, no qual nos oferece uma importante contribuição como 
pesquisadora. 

Sua dissertação de mestrado, “O agente indígena de saúde Xokleng: por 
um mediador entre a comunidade indígena e o serviço de atenção diferenciada à 
saúde – uma abordagem da antropologia da saúde” (Dias-Scopel, 2005), fez parte 
de uma pesquisa mais ampla: “O subsistema de atenção à saúde do índio em San-
ta Catarina (Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul): o papel do Agente 
Indígena de Saúde” (Projeto 326/2003 – Fapesc/Unesco-MS); Langdon et al., 2006; 
Dias-Scopel, Langdon & Scopel, 2007). Essa pesquisa foi realizada pelos membros 
do Núcleo de Saberes e Saúde Indígena (Nessi/UFSC) entre 2004 e 2005 e visava ao 
acompanhamento e à análise da formação e do papel do agente indígena de saúde 
(AIS) na atenção básica dirigida às comunidades indígenas de Santa Catarina. Raquel 
contribuiu para o desenvolvimento desse projeto, e ainda para o filme que realizamos 
sobre esse grupo (Langdon & Wiik, 2008). Sua primeira viagem para a TI Laklãnõ 
foi durante a filmagem e, subsequentemente, ela morou na terra indígena durante 
vários meses para realizar a pesquisa qualitativa de sua dissertação do mestrado. 

Logo depois da conclusão do mestrado, Raquel entrou como pesquisadora 
no Instituto de Pesquisa Leônidas e Maria Deane/Fiocruz Amazônia, mantendo seu 
vínculo com o Nessi e dando continuidade a nossas pesquisas em saúde indígena, 
dentre as quais aquelas sobre os AISs (Diehl, Langdon & Dias-Scopel, 2012; Lang-
don, Diehl & Dias-Scopel, 2014). Raquel foi mesmo a responsável pelo acordo de 
cooperação técnico-científica estabelecido entre a Fiocruz Amazônia e a UFSC para 
a colaboração em pesquisa visando à comparação do modelo de atenção diferenciada 
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entre os Kaingang de Santa Catarina e os Munduruku do Amazonas. Esse projeto 
foi importante para a definição da pesquisa de doutorado que Raquel realizou entre 
2009 e 2011.

Relato aqui seu papel nas atividades do Nessi para ressaltar que, desde 
o início de seus estudos em antropologia, Raquel demonstrava uma capacidade e 
dedicação não usual para uma pessoa em início da carreira. Como orientadora, foi 
um grande prazer acompanhar seu desenvolvimento ao longo de todos estes anos. 
Não cabe relatar todas suas publicações nem as apresentações em congressos de 
antropologia e saúde coletiva, mas quero destacar que a pesquisa contida neste 
livro faz parte da trajetória de uma pesquisadora jovem que tem demonstrado duas 
capacidades especiais – a realização da pesquisa qualitativa de longa duração no 
modo clássico da antropologia e a colaboração em grupos e redes de pesquisa que 
visam desenvolver o campo interdisciplinar de saúde indígena. 

O trabalho do doutorado foi apoiado com recursos do INCT: Brasil Plural 
(MCTI/CNPq/Capes/Fapesc/Fapeam) no âmbito da rede de pesquisa do IBP “Saúde: 
práticas locais, experiências e políticas públicas”, realizada por pesquisadores da 
área de antropologia e de outras disciplinas (nutrição, farmácia, sociologia, psiquia-
tria, medicina e enfermagem). Essa rede interinstitucional parte da colaboração 
entre os pesquisadores da UFSC e da Fiocruz Amazônia que vêm contribuindo 
para a construção do campo da antropologia da saúde, com particular preocupação 
com a articulação entre os resultados de pesquisa com as práticas de atenção e 
as políticas púbicas. Essa colaboração teve início há mais de vinte anos, quando 
os pesquisadores se conheceram através do engajamento na investigação dos 
processos de saúde e doença a partir de uma perspectiva antropológica para con-
tribuir com a discussão teórico-analítica para a implantação de políticas públicas 
de saúde indígena. 

Os pesquisadores da UFSC e da Fiocruz Amazônia têm sido pioneiros 
nas pesquisas sobre a compreensão das condições de saúde, dos serviços e da 
política direcionada aos povos indígenas. A colaboração se caracteriza pelo esforço 
de desenvolver uma abordagem antropológica da saúde capaz de dialogar com 
as ciências e as políticas de saúde (Garnelo & Langdon, 2005). O enfoque não é 
exclusivamente limitado à questão indígena e temos uma articulação estreita com 
a problemática analítico-teórica da rede geral que examina a relação entre saúde, 
sociedade e políticas públicas.

Junto a pesquisadores da Colômbia e do México exploramos a inovação 
em conceitos analíticos adequados para o contexto latino-americano, tais como 
“etnoepidemiologia” (Portela Guarín, 2008), “epidemiologia sociocultural” (Haro, 
2010) e “práticas de autoatenção” (Menéndez, 2009). Visamos construir um diá-
logo sobre a antropologia da saúde na América Latina e suas contribuições para 
as políticas públicas numa perspectiva comparativa (Langdon & Cardoso, 2015). 
A metodologia está ancorada na pesquisa qualitativa de longa duração (Menéndez, 
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2012) e no potencial de seus resultados para a atenção à saúde e o desenvolvimento 
de políticas públicas num contexto de diversidade de saberes e culturas.

O estudo de Raquel demonstra como é frutífero o desenvolvimento dos 
paradigmas antropológicos para a compreensão de modelos de atenção e sob a 
perspectiva dos atores nos contextos locais. Relata com profundidade extraordinária 
como os Munduruku se organizam para garantir que a gravidez proceda normal-
mente e resulte num parto sem problemas e numa criança saudável. Essas práticas 
remetem a uma cosmografia e visão do corpo que vai além da visão de gravidez e 
seus cuidados pela biomedicina. Demonstra a capacidade das famílias Munduruku 
no gerenciamento da gravidez, articulando os saberes e os especialistas tradicionais 
com os serviços oficiais de saúde acessíveis. 

A autora explora a agência dos Munduruku nos contextos de gravidez, 
parto e pós-parto através dos conceitos de “modelos de atenção à saúde” e 
“práticas de autoatenção” de Eduardo Menéndez (2009), colaborador de nossa 
rede de pesquisa no México. Assim, as informações apresentadas não partem de 
uma visão limitada de “etnomedicina” ou “saúde indígena”. Identifica todos os 
recursos terapêuticos empregados na busca de prevenção, tratamento, controle, 
alívio e cura acessados no processo de gravidez, parto e pós-parto, incluindo a 
articulação com os serviços oficiais oferecidos pelo Subsistema de Saúde Indígena. 

O conceito central, as práticas de autoatenção, compreende

as representações e práticas que a população utiliza no nível do sujeito e do 

grupo social para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, aguentar, 

curar, solucionar ou prevenir os processos que afetam sua saúde em termos reais 

ou imaginários, sem a intervenção direta, central e intencional de curadores 

profissionais. (Menéndez, 2009: 48)

Menéndez sublinha, portanto, o caráter autônomo dessas práticas. Segundo 
ele, existem dois níveis em que as práticas de autoatenção podem ser pensadas: o 
primeiro, mais amplo, está ligado a todas as formas de autoatenção necessárias para 
assegurar a reprodução biossocial dos sujeitos e grupos no nível dos microgrupos, 
em especial do grupo doméstico. Assim, a autoatenção neste nível inclui não apenas 
o cuidado e a prevenção das enfermidades, mas também usos de recursos corporais 
e ambientais, dietética, normas de higiene pessoal e coletiva, organização social, 
rituais, e assim por diante. Este conceito remete à relação de saúde como parte da 
práxis e cosmologia. O segundo nível, mais restrito, refere-se principalmente às 
estratégias, científicas e não científicas, de representação da doença e de práticas 
de cura e cuidados. 

Menéndez (2012) defende que a pesquisa etnográfica centrada nos sujeitos 
e grupos sociais revela a forma pela qual esses diferentes modelos de atenção se 
articulam nos itinerários terapêuticos individuais, nos quais, muitas vezes, apare-
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cem combinadas práticas terapêuticas e noções sobre saúde-doença que em outras 
instâncias são definidas como antagônicas ou excludentes. Através das mulheres 
Munduruku, que se inserem em redes de trocas de conhecimentos, constroem-se 
influências mútuas entre diferentes modelos de atenção à saúde. Desta maneira, 
as práticas e concepções a respeito da gravidez, do parto e do pós-parto são cons-
truídas e reconstruídas num processo contínuo.

Resumindo: o conceito fundamental deste livro – a autoatenção – aponta 
para o reconhecimento da autonomia e da criatividade da coletividade, principal-
mente da família, como núcleo que articula os diferentes modelos de atenção ou 
cuidado da saúde. Diferentemente do conceito médico de autocuidado, o conceito 
de Menéndez adotado como eixo de análise da pesquisa desloca a ação do profissio-
nal de saúde para os Munduruku como coletividade. Enquanto o primeiro trata da 
adequação do paciente para incorporar os valores e as instruções da biomedicina, 
o segundo, base de análise neste livro, trata de sua autonomia na articulação dos 
recursos terapêuticos acessíveis, independentemente de sua origem, e na criação 
de articulações novas.

Como Raquel demonstra claramente neste estudo, apesar da expansão 
da biomedicina através do Subsistema de Saúde Indígena, os serviços de atenção 
à saúde oferecidos não suplantam outras formas de conhecimento. Pelo contrário, 
ao mesmo tempo que a biomedicina se expande, as práticas de saúde populares 
e alternativas também florescem. Dessa maneira, as dinâmicas relacionadas à 
saúde-doença são caracterizadas por uma negociação entre diferentes práticas 
e formas de conhecimento, sendo que, muitas vezes, neste processo, formam-se 
novas sínteses e hibridações.

A autora procura dar conta das diversas formas através das quais os 
Munduruku acionam os variados sistemas terapêuticos no processo de gravidez e 
de parto. Procura ressaltar aspectos como a interação e a relacionalidade inerentes 
às práticas sociais. As práticas, os conceitos e as ações sobre o corpo e a gravidez 
articulam-se com a ordem sociocosmológica. A ênfase de Raquel para entender a 
perspectiva dos Munduruku e reconhecer sua capacidade de agência revela que é a 
partir dos sujeitos e/ou grupos sociais que são construídas as articulações entre os 
diferentes conceitos e práticas relacionados ao processo de saúde-doença; muitas 
vezes essas articulações se dão através de ações que recombinam elementos das 
mais variadas esferas e produzem outros aspectos do social. Assim, este estudo 
antropológico traz para o campo da saúde coletiva uma visão da coletividade e o 
reconhecimento dos saberes plurais, a autonomia dos atores e as especificidades 
das situações locais em paralelo com os processos estruturais de expansão da forma 
de atenção biomédica.

Em sua abordagem, a autora parte do paradigma do processo saúde-doen-
ça como socialmente construído, contextual e internacionalmente, e da premissa 
de que os diferentes modelos médicos têm especificidades e estão em constante 
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reconfiguração e interlocução. Ao se concentrar especificamente nas práticas de 
autoatenção sobre gravidez, parto e pós-parto dos Munduruku, a pesquisa ressalta 
o caráter dinâmico e processual das práticas ligadas ao cuidado da saúde, bem como 
as ações de articulação entre diferentes conhecimentos e saberes, com o intuito de 
descrever e analisar as particularidades, interações, negociações e conflitos exis-
tentes nos processos sociais. 

Esta pesquisa se caracteriza por sua natureza clássica de etnografia, longos 
períodos de campo de convivência com o grupo para entender as preocupações e 
práticas de autoatenção no sentido lato que remete à perspectiva maior de processos 
corporais, sociocosmológicos e de identidade. 

Raquel, junto com seu marido e companheiro em pesquisa, vem realizando 
uma contribuição importante para a antropologia e a saúde coletiva (Scopel, 2013; 
Dias-Scopel, 2014; Scopel, Dias-Scopel & Wiik, 2012). Para esta etnografia, a meto-
dologia de observação participante guiou a investigação no sentido literal, dado que 
Raquel estava grávida durante sua estadia em campo. Isso permitiu e estimulou um 
diálogo simétrico e profundo com as mulheres e os homens indígenas, e seus sabe-
res e capacidades de ação estão na base das ricas informações contidos neste livro. 

Esther Jean Langdon

Doutora em antropologia, professora titular da 
Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora 

do Instituto Nacional de Pesquisa Brasil Plural
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