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"Por felicidade, a arte mágica não gesticulou sempre no vazio, pois 
tratou materiais, fez experiências reais e até descobertas" 

Marcel Mauss (1974( 1902-3]: 169) 

"...o conhecimento pode ser, ao mesmo tempo, objetivo e subjetivo..." 

Lévi-Strauss (1976[ 1962]:60) 

INTRODUÇÃO 

Recentemente, no âmbito do I Encontro Nacional de Antropologia Médica, fui 
convidado a refletir sobre a questão do método na análise antropológica da doença. Na 
verdade, o que me interessava não era discutir as propriedades ou impropriedades, van
tagens ou perigos deste ou daquele método particular, utilizado em pesquisa, que poderia 
ser enquadrado cm uma possível Antropologia Médica. Muito mais geral, meu interesse 
se voltava antes para o modo como tem sido concebidos ou construídos os objetos de 
reflexão que usualmente são atribuídos a essa especialidade antropológica. Desde logo, 
devo dizer que, a ela, penso serem ainda mais aplicáveis as críticas que, em 1927, Marcel 
Mauss fazia às sociologias do Direito, da Moral, da Religião, insatisfatórias mas não-des¬ 
cartáveis naquele momento. Delas, diz Mauss que "correspondem demais às divisões mais 
atuais, mais efêmeras do que se crê, do trabalho social moderno, das atividades de nossas 
sociedades". Que trazem "profundamente a marca do nosso tempo, aquela de nossa 
subjetividade" c que, portanto, "quadram-se mal com a vida daquelas sociedades que 
dividiram de outra forma seu trabalho ou que um dia os dividirão de maneira diferente da 
nossa". Por serem, segundo ele. "demasiado empíricas em certos pontos", tais especiali
dades "retalham, dividem, e, dividindo demais, isolam demais; no fundo, abstraem e dão 



da realidade uma imagem partida, trancada" (Mauss, 1981 [1927):56). Atualmente, parece 
que não nos incomodam tanto as "imagens partidas da real idade", mas talvez seja impor
tante hoje, ainda mais que na época de Mauss, reaproximar domínios, costurar retalhos, 
pensar de modo menos abstrato. Mais que isso, talvez valha a pena recuperar um pouco da 
crença na possível objetividade da ciência. Crença que animava todo o texto de Mauss e 
que, para muitos, nesses nossos tempos pós-foulcaulianos, pode certamente parecer 
ingênua e obsoleta. 

É certo que, empiricamente, os temas abordados pela Antropologia Medica são 
bastante diversos e poderiam muito bem ser classificados em várias outras subárcas 
disciplinares. recortadas a partir de outros critérios: Antropologia do Corpo, da Pessoa, do 
Mal. do Desvio, Simbólica. Cognitiva. Política, da Ciência, da Doença, do Direito ou da 
Religião. Entretanto, a realização mesma de um encontro brasileiro de Antropologia 
Módica indica a existência de uma comunidade (ou ao menos de uma rede de especialistas) 
que, a exemplo do que já aconteceu cm outros países, começa a se consolidar, revindicando 
para si (ou aceitando de bom grado) uma identidade singular no seio das chamadas ciências 
humanas e sociais. E, como qualquer comunidade, esta parece também reclamar uma 
genealogia, uma tradição e um território mais ou menos delimitado para desenvolver suas 
atividades. 

Confesso que seria um péssimo informante para um antropólogo que se propusesse 
a estudar mais detidamente tal comunidade ou rede hoje no Brasil. A meu favor, tenho 
talvez o seu caráter ainda um tanto disperso, fluido e sua frágil institucionalização. De todo 
modo. daria a ele o próprio programa desse I Encontro Nacional (ver anexo), que não deixa 
de ser, ao mesmo tempo, um interessante "mapa de aldeia" (com suas relações sociais e 
hierarquias, suas instituições mais importantes, suas principais alianças intra e extradisci¬ 
plinarcs, etc.) c um importante "censo das principais atividades produtivas" (embora um 
tanto vago quanto às "técnicas de produção"). Além de informações preciosas sobre a 
morfologia c fisiologia de uma comunidade cientifica emergente, ele oferece um extenso 
levantamento dos "domínios" por ela reivindicados. Por isso, posso muito bem utilizá-lo 
aqui como guia para uma análise preliminar do movimento mais global que, em termos das 
escolhas temáticas e metodológicas, vemos desenrolar-sc nesse subcampo da Antropologia 
Social. 

M A P E A N D O DOMÍNIOS 

Uma leitura superficial do programa do I Encontro Nacional de Antropologia 
Médica realizado no Brasil revela que os "domínios" da especialidade comportam alguns 
"territórios" de "ocupação" mais antiga e outros que estão apenas em vias de serem 
"abertos" ou "anexados". Somente uma paciente arqueologia (muito mais sofisticada do 
que a que posso empreender nesse momento) poderia fazer com que tais "territórios", 
justapostos indistinta e sincronicamente na enumeração serial das diversas sessões, pu
dessem se separar, revelando a historicidade que lhes é própria e as "guerras" ou "conflitos", 



"alianças" ou "acordos" que permitiram sua "integração" mais ou menos definitiva à 
Antropologia Social. 

Tomemos tais "domínios" apenas do ponto de vista de sua dimensão mais empírica, 
ou seja, a partir dos temas que circunscrevem. Começando pelos mais antigos, temos o 
"mundo primitivo", objeto primordial da Antropologia Social, que emerge em duas sessões 
distintas (Populações Indígenas e Sistemas Médicos e Grupos Étnicos e Práticas Médicas). 
A se crer nos títulos dos trabalhos apresentados, tais sessões são dedicadas quase exclusi
vamente à discussão em tomo das "concepções"/ "reprcsentações sociais" e do processo de 
"construção sociocultural" da doença. Estão voltadas, portanto, basicamente para análise 
de cosmologias. 

Ao lado deste tema, porordem de precedência histórica, vemos o já clássico "mundo 
das classes populares", cm cujo âmbito, contrastivamente, se revela um marcado interesse 
nos rituais e práticas mágico-rcligiosas (Sistemas Religiosos e Tratamento, e Sistemas 
Alternativos e Tratamento, e mais discretamente em Sistemas Médicos Comparados). Até 
onde sei, foi em meados do século XX que, através da noção de folk-culture e dos "estudos 
de comunidade", os antropólogos puderam dar esse importante passo na direção da análise 
do seu próprio universo sociocultural. Mesmo estando inicialmente voltados para aquilo 
que. em suas margens (no mundo rural ou nas periferias dos grandes centros urbanos), ele 
ainda continha de não-moderno, de "primitivo". 

Quando se restringiam ao estudo do "mundo primitivo", dentro ou fora de suas 
próprias sociedades, os antropólogos se debruçavam sobre um conjunto de representações 
e de práticas sociais aparentemente semelhantes ao que se poderia chamar, do ponto de 
vista da medicina, de doença, saúde ou ato terapêutico. Porém, ao serem submetidos à 
análise, logo revelavam-sc que eram dificilmente discerníveis de outras representações e 
práticas, comumente classificadas ou de mágico-rcligiosas, ou de jurídico-políticas. Nesse 
ponto, como aliás se evidencia no clássico trabalho de Evans-Pritchard sobre a bruxaria 
Zande (Evans-Pritchard: 1978), uma Antropologia Médica podia ser tudo. menos antro¬ 
pologicamente bem fundamentada, pois, para grande parte da população do planeta, aquilo 
que chamamos de doença ou acidente, partilhava ao mesmo tempo de características 
daquilo que, para nós, seria um crime ou um ataque sobrenatural. Fatos a um só tempo 
sociais, naturais e místicos, como abordá-los adequadamente a partir de uma disciplina que 
parecia estilhaçá-los a priori, fazendo com que uma de suas dimensões se sobrepujasse às 
outras, tão ou mais importantes do que ela? 

Mas. como se pode ver através do programa do I Encontro Nacional, a Antropologia 
Médica não reivindicou apenas o estudo de certos fenômenos atinentes ao "mundo 
primitivo". A partir desse tema básico, outros foram surgindo progressivamente. Mantendo 
a cronologia dessa superficial arqueologia, j á na segunda metade do século XX, através 
dos estudos urbanos, emerge na Antropologia brasileira a reflexão sobre grupos sociais 
fortemente marginalizados. Dois temas importantes se delineam então: de um lado, a 
loucura e, de outro, o desvio, especialmente os desvios do comportamento sexual. Mo
mento fundamental da história recente da própria Antropologia Social como um todo, em 
que ela intensifica sua reflexão sobre objetos antes estudados predominantemente pelas 
ciências médicas, especialmente por suas vertentes psicológicas. Em larga medida, 
fenômenos como a loucura ou a sexualidade eram explicados a partir de uma ordem de 



causalidade biológica ou natural, apesar de se adequarem mal à concepção geral dos 
fenômenos patológicos que se estabelece a partir do século XIX. Talvez tenham sido mais 
facilmente "antropologizáveis" justamente por terem sempre permanecido nas franjas do 
saber médico, objetos de intensas disputas entre neurologistas, psiquiatras, psicanalistas, 
psicólogos, mas também juristas, pedagogos, moralistas e sociólogos. De todo modo. o 
que importa ressaltar aqui é o fato de a análise antropológica ter se deslocado de realidades 
que, no contexto das culturas não-ocidentais e não-modernas, pareciam homólogas ao que 
chamamos de Medicina, saúde e doença, para incursionar em vastos territórios antes 
amplamente monopolizados pelas ciências biomédicas, questionando a própria fundamen
tação natural dos fenômenos ai observados. 

No I Encontro Nacional de Antropologia Médica, além de uma presença mais 
discreta na mesa sobre Saúde Urbana, a loucura merece duas mesas: uma delas intitula-se 
Antropologia e Saúde Mental e a outra Etnopsiquiatria e Etnopsicologia. Já o tema da 
sexualidade parece ter sofrido importante inflexão: abandona-se a discussão do estigma e 
das identidades sociais desviantes e se enfatiza a discussão sobre gênero e reprodução. 
Inflexão que parece consolidar as alianças entre antropólogos e demógrafos e instaurar 
outras novas, com especialistas das áreas de saúde reprodutiva (tem-se duas mesas sobre 
a questão: Gênero e Saúde e Representações Sexuais e Práticas Médicas). 

Mas a grande novidade no campo da Antropologia Médica parece ser a emergência 
da análise de fenômenos que até muito recentemente eram encarados (sem grandes 
conflitos) como matéria exclusivamente médica, como as endemias (na mesa Antropologia 
e Doenças Endêmicas) e epidemias, muito especialmente a AIDS (em duas mesas: 
Antropologia e AIDS I e II). Através desses objetos, parece que hoje se estreitam as relações 
entre a Antropologia, de um lado. e Saúde Pública e Epidemiologia, de outro. Ε me pergunto 
mesmo se, na ausência dessas novas alianças, teria sido possível a realização no Brasil de 
um encontro dessa envergadura. 

Eu não saberia dizer exatamente de que característica transcultural. suficientemente 
abstrata e geral, tais temas comungam para que pudéssemos classificá-los em uma rubrica 
menos etnocêntríca (ou ao menos mais heurística) do que a de Antropologia Médica ou da 
Saúde. Alguns têm cm comum apenas o fato de serem facilmente assimiláveis às nossas 
próprias representações dos fenômenos patológicos ou de se assemelharem às práticas que 
utilizamos para enfrentar as doenças. Outros, entretanto, partilham apenas o fato de. antes 
de terem passado a também nos "pertencerem" legitimamente, terem figurado na seara dos 
saberes biomédicos e psicológicos. 

Apesar dessas dificuldades relativas à definição mesma do objeto precípuo da 
Antropologia Médica, podemos facilmente perceber a trajetória global que, em nível de 
escolhas temáticas, se desenhou quanto ao referente sociológico. Caminhou-se da "periferia" 
ao "centro", das sociedades não-ocidentais à nossa própria sociedade. Ε de "baixo" para 
"cima", ou seja, das representações e práticas chamadas de mágico-religiosas, mantidas por 
classes dominadas, subordinadas, etc., para a análise da ciência e das elites intelectualizadas 
de nossas próprias sociedades. Além disso, quando se toma como objeto a ciência ou a 
Medicina, a trajetória da reflexão parte do que é socialmente considerado mais "espiritual", 
"psicológico", ou "moral" (a loucura, a homossexualidade, etc.) para o mais "orgânico", 
"físico" e "material" (doenças como AIDS, malária, e tc) . 



Como é visível, tal translação cm nível dos objetos empíricos implicou uma enorme 
expansão dos domínios da Antropologia Social nas últimas décadas. Em parte, tal expansão 
foi possibilitada por um movimento correlalivo no nível das posturas teórico-metodológi¬ 
cas que importa agora considerar. A história dessa expansão é, cm certo sentido, a própria 
história da disseminação de uma abordagem que tem sido chamada dc "construcionismo", 
e que, com freqüência cada vez maior, vem sendo aplicada à análise da produção científica 
em geral, especialmente a da área biomédica que, diga-se de passagem, temos conseguido 
transformar com bastante sucesso em "objeto" da nossa própria "ciência". 

RETRAÇANDO CAMINHOS 

Dc antemão, reconheço que a discussão que se segue talvez interesse sobretudo 
àqueles dc nós que, como eu. vêm refletindo sobre uma doença particular ou sobre a 
Medicina científica cm geral, e que. por estarem institucionalmcntc alocados cm espaços 
híbridos (do ponto dc vista da tradicional partição das disciplinas científicas) c dc ocupação 
recente - institutos, departamentos ou escolas de Medicina Social. Medicina Preventiva, 
Saúde Pública, e t c - , têm dc manter um diálogo nem sempre fácil com profissionais 
oriundos de áreas dc reflexão comumente designadas como "ciências duras". Profissionais 
que, diga-se dc passagem, ora são nossos concorrentes, ora nossos aliados, ora nossos 
objetos, ora nossos interlocutores. 

A chamada abordagem "construcionista" tem já uma história que podemos seguir 
suscintamente através dc dois trabalhos mais ou menos recentes. Refiro-me à extensa 
revisão de Kevin White publicada há dois anos na Current Sociology, intitulado "Sociology 
of health and illness" (White, 1991). Ε a um texto um pouco mais antigo, dc Claudine 
Hcrzlich. intitulado "Medicina moderna e busca de sentido, a doença como significante 
social", publicado cm uma coletânea que a autora organizou juntamente com o antropólogo 
Marc Auge (Hcrzlich, 1984). Ambos os trabalhos se situam na perspectiva "construcion
ista", embora com diferentes graus dc adesão aos seus princípios básicos. Hcrzlich mantém 
uma posição mais crítica e aparentemente mais conservadora, enquanto que o trabalho dc 
White pode ser lido como uma espécie dc manifesto "construcionista". 

White faz uma história das idéias bastante tradicional, apresentando sem qualquer 
contextualização socio-histórica três grandes paradigmas para a abordagem das questões 
relativas à saúde e a doença. Inicia com Parsons, passa pela abordagem marxista, com sua 
variante feminista, e acaba no "construcionismo". Para ele, na passagem de um modelo a 
outro, progressivamente c com uma grau de "sucesso" cada vez maior, os cientistas sociais 
puderam questionar a própria objetividade do pensamento médico, destruindo suas preten
sões positivistas. Conforme diz: "Parsons, to locate the power of the medical profession to 
prevent opportunistic failure to fill social roles on the part of actors, grounds the status of 
medicine in its knowledge of biology. The materialist basis of Marxist epistemology (and 
Marxist feminism) means that Marxist analysis leaves a large residual category of human 
activities which it sees as naturally defined. It is only the constructionist perspective, 



developing out of Fleck and then Foucault's work that attempts to explain all categories of 
understanding health and illness in a sociological framcwork" (White, 1991:2). 

Processo semelhante de "desnaturalização" progressiva das categorias nosological 
foi também detectado por Herzlich. Ao se referir à sociologia americana da década de 
cinqüenta, a autora diz que, inicialmente, "tomando como objeto a doença, os sociólogos 
assumiam e aceitavam plenamente as concepções médicas do fato patológico". Para eles, 
o saber médico era uma "decodificação do orgânico que o desenvolvimento cientifico 
tornava mais precisa e segura a cada dia". Aceitando a definição médica da doença, 
enquanto processo bioquímico que afeta o corpo individual, apontavam complementar¬ 
mente para sua dimensão social: o contexto organizacional e dc relação da doença. Nesse 
momento, como diz Herzlich, ao sociólogo cabe a tarefa de definir o que se passa antes, 
depois e em torno dc uma realidade medicamente definida: "trabalha sobre a doença 
enquanto conduta social, o status social e o papel do doente na nossa sociedade, as variáveis 
que determinam seu comportamento e as normas que lhe dão forma c suas relações com a 
instituição médica" (White,). 

Passando ao largo da abordagem marxista e sua "crítica político-econômica" à 
medicina (Ehrenrcich, 1978), Herzlich identifica uma corrente mais recente, no seio da 
qual, conforme diz, a própria "realidade do fenômeno patológico, a verdade do saber 
médico, e a eficácia da sua prática são igualmente postos entre parênteses" (Herzlich, 
1984:11). A medicina não realiza mais a pura decodificação do orgânico ou da doença, mas 
sua construção a partir das categorias cognitivas socialmente dadas que manipula. Assim, 
como diz Herzlich, procura-se "mostrar de que maneira a medicina se origina do social e 
produz o social". Ainda segundo ela. tal abordagem teria se restringindo inicialmente "às 
áreas mais fáceis, dentro de sua perspectiva, mas também menos fecundas, da doença 
mental ou dos fenômenos da medicalização" (Herzlich, 1984:12). 

White sistematiza mais claramente as bases do "construcionismo" que ele defende, 
colocando-o um tanto normativamente como condição sine qua non para uma abordagem 
sociologicamente válida dos fenômenos patológicos. Para ele, três premissas são funda
mentais: 

1. that medicine is not a natural science, but rather acts to transform what are statments of 
values into apparent statements of fact: 
2. that professions arc the outcome of social and political struggles, rather than being shaped 
by natural objects of which we can have scientific knowledge; 
3. and medical belief systems are specific to the society which produces them (White, 
1991:2). 

Assim, onde antes tínhamos natureza, temos agora relações de poder, de um lado, 
e sistemas de crenças, de outro. Podemos reduzir a ciência ou a Medicina à cultura ou ao 
poder, mas é interditado ceder às suas pretensões, reduzindo-a à natureza. Efetivamente, 
para White, os sociólogos que trabalham com as questões referentes à doença, à Medicina 
ou ao conhecimento científico em geral devem romper "with the idea that facts do exists 
in a determinate way, and move to a perspective which views them - a s Lukacs argued -
as the product of their own socio-historical epoch" (White,). Subjacente a tal perspectiva, 
como reconhece o próprio White, a idéia de que a ciência é antes de mais nada uma 



linguagem. E, segundo diz, como a linguagem é social, 'tudo o que é convencionado pela 
linguagem deve (must) ser social em sua origem. Assim, a partir dessa perspectiva, o 
trabalho das ciências naturais reduz-se a um eterno e, reconheça-se, falscador processo de 
naturalização através da linguagem do que é social (experiências e ideologias), ou como 
diz White, a "transformation of conjectural statements which arc linguistically qualified 
into statements of "fact" formulated without linguistic qualification" (White, 1991:81). Por 
seu lado, o papel da Sociologia e da Antropologia parece ser restituir aos fenômenos 
biológicos sua verdadeira natureza social. Cobrar o que lhes pertence de direito e, 
libertando as coisas de sua pesada materialidade, destruir a indevida naturalização em
preendida pela ciência. 

Para White, os pais fundadores dessa perspectiva, como vimos, seriam Ludwik 
Fleck e Michel Foucault e os "ancestrais míticos", Durkheim e Mauss. Segundo diz, "the 
classical statement of the argument for the social production of the categories of nature is 
of course to be located within Emilc Durkhcim's sociology of knowledge, as developed in 
The Elementary Forms of the Religious Life and (with Marcel Mauss) in Primitive 
Classification (White, 1991:9). 

Como pode se inferir facilmente, com o "construcionismo", as relações entre os 
cientistas sociais e os médicos alteraram-se profundamente. Foi a própria legitimidade do 
saber medico, ao menos como os médicos a concebiam, que foi colocada cm questão. Foi 
o monopólio que mantinham sobre inúmeros fenômenos que parece ter sido definiti
vamente rompido, pois o que estava (e ainda está) em jogo no campo acadêmico era a 
afirmação da preeminência do social, do político e do cultural sobre o orgânico ou natural. 
Uma das conseqüências mais evidentes desse empreendimento crítico foi, sem dúvida, a 
enorme expansão disciplinar e institucional que as chamadas ciências sociais (especial
mente a Antropologia Social) experimentaram nas últimas décadas, penetrando em espaços 
antes restritos aos profissionais da área de saúde. 

Apesar de não explorar os dados que apresenta, como o farei aqui, Herzlich, no 
artigo citado, nos oferece algumas pistas interessantes para compreendermos sociologi
camente o sucesso desse empreendimento, dessa mudança na abordagem das ciências 
sociais no sentido de uma "desmaterialização" ou "desnaturalização" da doença. A partir 
de uma pesquisa realizada na França na década de sessenta, Herzlich mostra como, naquele 
momento, no seio das classes médias, a doença era vista preferencialmente como fruto de 
uma modernidade agressiva e opressora (poluição, alimentação alterada c química, barulho, 
etc.). E, conforme diz Herzlich. a Medicina científica 'passou a ser "uma das expressões 
privilegiadas" dessa modernidade cxageradamcntc cientifícista e tecnicista. colocando, a 
cada progresso realizado, mais perigos à saúde dos indivíduos do que os conseguia 
exorcizar. Sem explicitar as necessárias conexões com a própria mudança no paradigma 
sociológico que desvela inicialmente cm seu texto, Herzlich demonstra com precisão ter 
sido a partir da década de 60 que "a doença e a medicina se inscrevem numa série de dilemas 
em que se expressa nossa relação ambígua com a evolução científica e social". Ressalta 
que se "o desenvolvimento dos conhecimentos e o crescimento das intervenções médicas 
reforçaram nosso domínio dos fenômenos do corpo", "paralelamente, aumentaram nossa 
insatisfação diante desses limites, nossa intolerância para com a incerteza, para com o acaso 
que continua a nos rondar" (Herzlich, 1984:31). 



Anos antes, Ehrenreich ressaltava o modo pelo qual, no contexto americano, a 
"crítica cultural" da Medicina, que se avolumou a partir dos anos sessenta, se ligava 
diretamente aos emergentes movimentos pelos direitos civis de mulheres e de negros. Tais 
movimentos teriam inspirado uma enorme produção, acadêmica para qual, em resumo, 
"sociais" que expressam e reforçam as hierarquias de classe, raça, sexo e idade, estimulando 
o isolamento individual e a passividade frente à ordem social (Ehrenreich. 1978:15). Como 
sabemos, a Antropologia Social teve papel ativo nesse contexto. Ao lado dos "doentes", 
discutiu a patologização, e ao lado dos marginalizados, a marginalização. Através de sua 
reflexão instrumentalizou a ação de diferentes grupos sociais que lutavam por uma 
sociedade mais tolerante e plural. 

É como parte desse contexto mais global que a disseminação do chamado "constru
cionismo" deveria ser analisado. A crise da medicina durante os anos 60 e 70 foi apenas 
um dos aspecto da desconfiança generalizada que recaiu sobre o pensamento científico em 
geral, ao menos, sobre as prerrogativas de objetividade e universalidade que se outorgava 
e que lhe haviam sido socialmente reconhecidas ao longo do século XIX e primeira metade 
do século XX. Com o recuo da autoridade médica e científica, novos espaços foram abertos 
e os antropólogos souberam ocupá-los. Na vaga da contracultura, a Antropologia Social 
aparecia então como a guardiã de um tesouro dc saberes desprezados ou destruídos por 
uma modernidade arrogante que se julgava detentora da Verdade. Além disso, em sua 
prática com os povos primitivos, já havia demonstrado que, senão falavam da natureza em 
si (o que era evidente quando se tratava dc "selvagens"), as representações sobre o mundo 
natural eram terrivelmente loquazes cm relação à cultura e à organização social que as 
produzia. Além dc logicamente coerentes (faziam parte de sistemas bem articulados), eram 
socialmente funcionais. 

Atualmente, no bojo da crise que atinge a Antropologia Social a partir da crítica aos 
limites da abordagem relativista que a tem caracterizado, o próprio "construcionismo" 
começa a gerar apreensões e angústias. Apesar dc aconselhar a extensão da abordagem 
"construcionista" para doenças "mais nitidamente orgânicas c graves" ou "aos casos mais 
sérios dc doença mais somática", Hcrzlich já fazia uma importante ressalva quanto ao fato 
dc essa abordagem "limitar-se a tratara medicina sem referência à positividade de seu saber 
ou à eficácia dc sua prática, como simples resposta simbólica ou como pura ideologia", o 
que, segundo dizia, mesmo esclarecendo certas funções sociais da medicina, não pode 
elucidar o seu funcionamento (Hcrzlich. 1984:12-13). Recentemente, esta mesma insatis
fação foi ainda mais intensamente explicitada pelo historiador Charles Rozemberg. Para 
ele, estamos entrando em um periodo pós-relativista cm larga medida, devido ao impacto 
da AIDS, cuja importância para a Antropologia pode bem ser avaliada pelo espaço que 
ocupa nesse I Encontro Nacional de Antropologia Médica. Para Roscmbcrg, "gay leaders 
who had for decades urged the demedicalization of homosexuality now find their commu
nity anxiously attuned to the findings of virologists and immunologists. This is not to say 
that the social perceptions of AIDS and the definition of policy choices arc not shaped by 
pre-existing social attitudes; the deviant arc still stigmatised, victims still blamed. But the 
biomedical aspects of AIDS can hardly be ignored: it is difficult to ignore a disease with a 
fatality rates approaching 100 percent. AIDS has, in fact, helped create a new consensus 
in regard to disease, one that finds a place for both biological and social factors and 



emphasises their interaction" (Rosembcrg, 1988:14). Se, conforme diz Rosemberg, a AIDS 
tem mostrado a inadequação de uma abordagem que busca compreender e controlar a 
doença nos limites do laboratório, tem mostrado ao mesmo tempo a inadequação de uma 
abordagem que tende a desprezar a dimensão especificamente biológica do mal (Rosem
berg, 1988:29). 

Seguramente, a AIDS é apenas um dos elementos de uma nova conjuntura que está 
nos forçando a assumir outras posições teórico-metodológicas. As (ultimamente) um tanto 
belicosas relações entre ciências sociais e biológicas começam também a assumir novas 
feições. Chamo novamente a atenção para o programa do I Encontro. Nele, é bastante 
significativo o uso da conjunção e. Apenas a sessão que trata de construção social diz "da 
doença". Não temos uma Antropologia da AIDS. nem das doenças endêmicas, nem da 
saúde urbana ou da saúde mental, temos sempre Antropologia e... 

VELHAS Ε N O V A S PISTAS 

Não poderei aqui avançar muitas idéias no sentido das vias que se oferecem para a 
superação de um dilema que é tão crucial quanto complexo, quase um sinal distintivo desse 
final de milênio. Obviamente, como me parece estar sendo cada vez mais freqüente na 
prática, podemos retornar a paradigmas anteriores; voltar a considerar apenas, como dizia 
Hcrzlich, o que acontece antes, cm torno e depois de um fato medicamente definido. 
Podemos retomar a questão da multifatorialidade ou da complementariedade necessária 
das abordagens sociológica, psicológica, e fisiopatológica, como parece ser a saída pro
posta tanto por Rosembcrg quanto por Herzlich. 

Entretanto, parece ser mais instiganíe repensar o próprio "construcionismo" à luz 
da tradição antropológica e sociológica da qual ele faz uma apropriação bastante singular. 
Talvez não se trate de devolver aos cientistas e médicos o monopólio do discurso objetivo, 
mas compreender com mais justeza a sua atividade e a nossa. Tendo a concordar com 
Hcrzlich quando diz que o "construcionismo", na medida em que trata a medicina "como 
simples resposta simbólica ou como pura ideologia", nos impede de elucidar o seu 
funcionamento e a eficácia de sua prática. Ε aqui se apresentam dois problemas inter-re¬ 
lacionados que eu gostaria de levantar rápida e limitadamente, à guisa de conclusão deste 
ensaio. 

O primeiro deles se evidencia no próprio uso um tanto frouxo que Hcrzlich faz das 
expressões "resposta simbólica" c "ideologia", no texto citado, e que me faz pensar no modo 
pelo qual. um tanto insensivelmcntc, os conceitos de signo e símbolo vêm se tornando quase 
sinônimos, perdendo qualquer especificidade analítica. Uma das conseqüências dessa 
indistinção parece ser a confusão entre a análise de atividades eminentemente simbólicas, 
como a ciência ou a magia, e a análise lingüística ou do discurso, no sentido vulgar do 
termo (lembremos que White trata a ciência exclusivamente como linguagem). Efeti
vamente, a relação entre o significante e o significado parece ser completamente arbitrária 
e convencional no signo. Nesse sentido, a teoria do signo poderia ser mesmo aproximada 
às idéias mais clássicas sobre as ideologias, as quais, do ponto de vista do conhecimento, 



manteriam com a realidade a que se referem uma relação negativa ou de inversão. Entre a 
materialidade do significante e seu significado não há qualquer relação necessária. A 
mesma emissão sonora pode adquirir sentidos completamente diferentes segundo os 
diferentes contextos lingüísticos em que ocorre. 

Lembremos que, para Sausurre, não seria essa entretanto a relação que uniria o 
símbolo à coisa, ou à idéia que ele designa. Conforme diz, diferentemente do signo 
lingüístico, "o símbolo se caracteriza por nunca ser completamente arbitrário; não está 
vazio, há um rudimento de vínculo natural entre o significante e o significado. O símbolo 
da justiça, a balança, não poderia ser substituído por outro objeto qualquer, um carro, por 
exemplo (Saussurc. 1967:131). Assim, a característica distintiva do símbolo reside jus
tamente no fato dc estar a meio caminho entre as palavras e as coisas. E. nesse sentido, se 
voltarmos a Durkhcim (que While coloca na base dc seu "construcionismo") veremos que 
as representações coletivas ou as categorias dc pensamento (dc cunho científico ou não) 
só são uma realidade eminentemente simbólica justamente por nunca serem comple
tamente arbitrárias. Nas Formos elementares da vida religiosa, publicada em 1912, 
Durkhcim enfatizava mais dc uma vez o valor objetivo das idéias coletivas. São, como diz, 
"símbolos bem fundados" e "se, enquanto conceitos construídos, neles entra o artifício, é 
um artificio que segue bem de perto a natureza" (Durkhcim. 1990( 1912]:26). Para ele, a 
representação coletiva "ne saurait done être complètement inadequate à son object. Elle 
peut exprímer. sans doute. à aide de symboles imparfaits; mais les symbole scientifiques 
eux-même ne sont jamais qu'approchés" (Durkhcim. 1990[1912]:625) 

Para Durkhcim. as categorias coletivas são como "obras de arte" por "imitarem" "a 
natureza com uma perfeição passível dc crescer sem limites". Ε são ainda parentes próximas 
dos "utensílios" (Durkhcim. 1990(1912( notas 2 c 3). É certo que, concebendo a sociedade 
como "natureza segunda". Durkhcim vê uma analogia fundamental entre o modo pelo qual 
homens c coisas se organizam. Daí a possibilidade dc categorias engendradas socialmente 
serem ao mesmo tempo compatíveis com o mundo natural. Mas o que eu gostaria de 
enfatizar aqui é o fato dc as comparações constantes que faz entre as categorias e as obras 
de arte. os artefatos e utensílios, levar a crer que ele apontava justamente para este caráter 
ambíguo, compósito c híbrido do símbolo. Não se trata dc concepções construídas sobre 
as coisas, mas com as coisas. Não poderiam, como no caso do signo, serem completamente 
diferentes do que são. Fenômenos, nem totalmente sociais, nem totalmente naturais. 
Quase-idéias. ou tomando emprestado do vocabulário dc Bruno Latour. "quase-coisas" 
(Latour. 1991). cuja análise só parece ser possível se nos desvencilharmos da idéia dc que 
natureza/cultura são dimensões diferenciáveis e opostas da realidade. 

O "construcionismo" dc White diz que a ciência atua no sentido de transformar 
"statments of values into apparent statements of fact". Uma atividade que parece se passar 
integralmente no reino da linguagem, pois são sempre "statments of . Ε é nesse nível que 
a oposição natureza/cultura pode ser mais facilmente superada através da eliminação de 
um dc seus pólos. Ε certo que a atividade discursiva é uma parte importante da atividade 
científica, mas uma outra não menos considerável consiste cm transformar coisas em idéias 
e valores (c vice-versa), misturá-las. Misturas que os cientistas mobilizam nas suas lutas 
intermináveis. Se, como diz Foucault, o saber é feito para cortar e não para compreender 
(Foucault, 1979:28), acho bastante plausível que o fio dessa lâmina dependa em grande 



medida do modo e da dimensão cm que, a partir da compreensão das coisas, ele as mobiliza 
de maneira eficiente. O que os cientistas fazem em seus laboratórios (o que nós mesmo 
fazemos) não é certamente, como quer o cientismo vulgar, descobrir fenômenos que desde 
sempre estavam lá à sua espera. Eles constroem símbolos a partir de certos materiais. Ε a 
relação entre os símbolos e a realidade que buscam exprimir não é nem totalmente aleatória, 
nem totalmente arbitrária. A questão certamente não é saber se o "vírus" existe lá antes de 
qualquer olhar curioso, mas se, a partir do momento em que ele se tranforma em símbolo 
da doença coma qual ele foi construído, ele tem poder explicativo e é eficiente para orientar 
uma intervenção eficaz. Ele é um artefato biológico, foi feito pelos cientistas como todos 
os outros artefatos humanos, da roda ao computador. 

Ε aqui tocamos no segundo problema: o fato de o simbolo ter sido despido de sua 
incômoda materialidade parece ter feito com que a dimensão propriamente técnica da 
atividade científica tivesse sido um tanto desprezada por nossa disciplina. Ε tal desdobra
mento de modo algum poderia ser previsto do ponto de vista da formulações iniciais da 
Escola Sociológica Francesa. Um aspecto importante do clássico ensaio que Hubert e 
Mauss escreveram sobre a magia no começo deste século, está justamente na valorização 
da dimensão técnica e cognitiva da atividade mágica, compreendida como "arte prática", 
uma "arte de fazer", situada a meio caminho da ciência c da religião. Conforme dizem: "ela 
não é apenas uma arte prática: é também um tesouro de idéias. Dá extrema importância ao 
conhecimento e este é uma de suas molas principais; vimos de fato, e por diversas vezes, 
que. para a magia, saber é poder. Mas. enquanto a religião, por seus elementos intelectuais, 
tende à metafísica, a magia, que nós pintamos mais interessada no concreto, dedica-se a 
conhecer a natureza" (Mauss & Hubert. 1974:171). 

Bem mais tarde, já em 1927. ao tratar da organização das diferentes especialidades 
socioantropológicas, Mauss voltaria a ressaltar que, de seu ponto de vista, "o complexo 
ciência-técnica é um bloco." Ε apontava para a "natureza" sui generis da técnica, através 
da qual a axiomática divisão entre natureza e cultura é abolida. Segundo ele, "as técnicas 
são, portanto, como todos os fenômenos sociais, arbitrárias, particulares à comunidade que 
as gera... Mas. ao mesmo tempo, mais do que qualquer outro fenômeno social, as técnicas 
estão aptas a ultrapassar os limites das sociedades... Em toda a parte são a coisa social 
expansiva por excelência... Ε eis o porquê. A Religião, o Direito, a Economia, são limitados 
a cada sociedade, um pouco mais ou um pouco menos que a linguagem, mas como ela. 
Mesmo quando se propagam, não passam de meios para a comunidade agir sobre si. Ao 
contrário, as técnicas, por seu turno, são o meio, desta vez material, de que uma sociedade 
dispõe para agir sobre o seu meio. Por elas, o homem toma-se sempre mais senhor do solo 
e de seus produtos. São, pois, um compromisso entre a natureza e a humanidade" (Mauss, 
1981:50-51, grifo meu). 

Para Mauss, possuindo uma "posição extraordinária, extra-social", a técnica tem 
"uma natureza geral e humana". Como alertava aqui também, como no Direito e na 
Religião, o homem é "duplex", porém, continua "no êxtase religioso e no sacrifício moral, 
o homem e a sociedade permanecem eles mesmos com seus limites e suas taras. Na arte 
prática, o homem faz recuar estes limites, progride na natureza, ao mesmo tempo que acima 
de sua própria natureza, porque a ajusta a natureza. Identifica-se com a ordem mecânica, 
física, química das coisas. Cria c, ao mesmo tempo, cria-se a si próprio; cria ao mesmo 



tempo seus meios dc viver, coisas puramente humanas, e seu pensamento inscrito nestas 
coisas" (Mauss. 1981(1927]). 

Ora, colocar portanto Durkheim e Mauss na origem do "construcionismo", con
forme apresentado por White, parece assim simplificador e abusivo. Poderíamos dizer que, 
no âmbito da Escola Sociológica Francesa, cuja tradição nesse sentido seria desenvolvida 
por Lévi-Strauss, uma compreensão sociológica da ciência não deriva apenas da análise 
do modo como as categorias dc pensamento derivam da sociedade, sendo portanto 
arbitrárias, mas também da maneira como tais categorias se engajam nas coisas c as 
mobilizam através das técnicas. Se as técnicas são ou não universais, um "tesouro da 
comunidade humana c não mais dc tal ou qual sociedade" (Mauss, 1981(1927(:52), como 
estabelecia o humanismo maussiano. me parece agora uma questão secundária. O mais 
importante é. antes de mais nada, reconhecermos sua "natureza" híbrida e compósita. 
Reconhecermos que Latour parece ter razão quando diz não ser mais possível tratar a 
ciência como discurso ou como ideologia, uma vez que os cientistas não vivem num mundo 
dc idéias, eles vivem num universo dc coisas, e dc coisas muito animadas em sua aparente 
e dócil imobilidade. 
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