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A Construção Social da Doença 
e seus Determinantes Culturais: 

a Doença da Reclusão do Alto Xingu. 

Cibele B. L. Verani 

A doença é uma experiência comum a todas as sociedades humanas. 
Contudo, à medida em que a natureza social dos seres humanos produziu 
diferentes maneiras de lidar com as necessidades básicas de reprodução e 
conservação de sua espécie, caracterizadas no fenômeno da diversidade 
cultural, também em relação à doença há distintas formas de concebê-la, 
além de uma grande variedade de intervenções terapêuticas utilizadas de 
acordo com especificidades culturais. A diversidade cultural constitui um 
dos principais problemas para a antropologia social, campo ao qual este 
artigo se filia. Sob esse ponto de vista, o estudo da doença e de sua 
diversidade taxonômica, etiológica e terapêutica é indissociável da noção de 
que a doença engloba outras dimensões de natureza biológica, social, 
psicológica e ecológica, além de uma dimensão cultural. 

O estudo das representações sobre a doença é, portanto, o ponto de 
partida tanto para a compreensão das medicinas tradicionais, dentre as quais 
os sistemas indígenas se inserem, quanto para o próprio entendimento de 
como a sociedade ocidental moderna percebe, classifica e define o real. no 
que tange aos eventos de doença. 

Este estudo parte do pressuposto de que, nas situações de contato 
intercultural, a análise das representações ocidentais sobre a doença contribui 
tanto para subsidiar ações de saúde culturalmente adequadas, visando a 
uma intervenção mais eficiente e menos predatória, quanto para elucidar a 
atividade de observação científica. Tomando a doença da reclusão do Alto 
Xingu como estudo de caso, este trabalho enfoca a investigação clínica e 
epidemiológica, buscando explicitar os determinantes culturais aos quais os 
agentes do conhecimento científico estão subordinados enquanto membros 
de uma sociedade historicamente situada. 



Vários autores discutem o papel da cultura na construção do conheci
mento científico, mas basta citar Bachelard (1977) para melhor circunscrever 
o campo de análise deste artigo. Este autor alerta para o fato de que o 
conhecimento é culturalmente construído. Do processo de construção fazem 
parte alguns fatores, denominados por ele de "obstáculos epistemológicos", 
nos quais se incluem aqueles que a própria cultura do agente do conheci
mento impõe. 

Neste trabalho, "cultura" é entendida como um sistema simbólico, ao 
qual se referem a visão de mundo e a cosmologia, bem como o ethos e 
práticas (rituais ou não) de determinada sociedade. Significado e inten¬ 
cionalidade são vistos como inerentes aos atos, às relações e às estruturas 
sociais (Minayo, 1992: 20). A abordagem escolhida situa-se, por conseguinte, 
no campo da sociologia compreensiva, onde o significado é o conceito central 
para a análise. Assim, há uma oposição frontal ao positivismo (Minayo, 1992: 
20). Também não poderia deixar de citar a influência do estruturalismo de 
Lévi-Strauss na análise das implicações da doença da reclusão no plano da 
cosmologia. Isto não significa, contudo, abdicar da perspectiva histórica e da 
análise da dinâmica das relações de contato. 

O sentido cultural da doença: uma comparação 

Este estudo enfoca diferentes noções de doença relativas a um mesmo 
conjunto de eventos ocorridos entre indígenas do Alto Xingu, Brasil Central. 
Visa primordialmente enfatizar a influência de fatores culturais na cons
trução do fenômeno social da doença. 

Segundo Frankenberg (1980:197), os episódios de doença são considera¬ 
dos" jogos dramáticos que criam, recriam e confirmam ideologias em toda sua 
contraditoriedade". Assim, tanto as representações indígenas tradicionais, que 
levam em consideração o contexto histórico e a conjuntura política das 
rivalidades intra e interétnicas, quanto as representações médicas de 
profissionais e de agentes do conhecimento científico, no contexto intercultu¬ 
ral, foram examinadas comparativamente. Buscou-se manter a perspectiva 
antropológica holista, na linha da escola francesa da antropologia da doença, 
enfocando-se o sentido cultural atribuído aos eventos de doenças (Auge et a i , 
1984). Essa necessidade de um sentido, de uma explicação que individualize 
a doença e o doente, suscitada pelo infortúnio de forma generalizada, 
encontra seus limites na racionalidade da cultura. Esta, por outro lado, 
conforme coloca Sahlins (1985), transforma-se quando questionada pela 
realidade histórica, para preservar, contudo, a mesma estrutura. 



Por conseguinte, este capítulo visa explicitar o contraste entre as 
categorias de doença da sociedade alto-xinguana (incluindo os diversos 
grupos etnolingüísticos desta área1) e as de um grupo de profissionais de 
saúde que prestam assistência a estas comunidades. Os objetos específicos 
de análise são as representações sobre uma síndrome paralitica, a doença da 
reclusão, uma categoria mista oriunda da situação de contato intercultural e 
resultante de um confronto de visões de mundo distintas. A doença da 
reclusão busca englobar elementos da categoria tradicional indígena (atamikârâ 
em Kuikúro) não cobertos pela categoria biomédica, assim como da categoria 
neuropatía periférica de origem exógena tóxica, resultante do processo de 
construção da organicidade da doença pelos agentes da medicina ocidental 

A análise epidemiológica da síndrome propriamente dita não foi 
enfocada aqui, a não ser seu processo de construção enquanto objeto. Indico 
os estudos de Gabbai et. aL (1986), Pinto et aL (1986), Baruzzi et al. (1990), 
Verani & Morgado (1991) e Pinto & Baruzzi (1991) para o leitor que desejar 
se aprofundar nos aspectos epidemiológicos. 

O artigo de Pinto & Baruzzi (1991) apresenta, além de uma introdução 
ao contexto etnográfico da doença da reclusão, dados clínicos e epidemiológi
cos oriundos de uma pesquisa realizada entre 1978 e 1985 a partir da 
observação de 133 rapazes reclusos. Trata-se do estudo clínico mais 
sistemático publicado sobre o assunto, onde são apresentadas informações 
relativas às práticas de reclusão pubertária, ao quadro de intoxicação, às 
taxas de morbidade e mortalidade e às possíveis etiologias. 

No artigo de Verani & Morgado (1991), baseado em dados originais de 
pesquisa da primeira autora, realizada entre 1985 e 1989 (Verani, 1990), a 
análise epidemiológica subordina-se a uma abordagem antropológica da 
doença, na qual os fatores socioculturais associados à ocorrência da doença 
da reclusão são enfatizados. Em outro artigo, Verani (1991) aborda as 
representações e práticas terapêuticas Kuikúro, buscando apresentar um 
quadro mais abrangente de sua etnomedicina e de suas implicações 
socioculturais. 

O presente artigo, que complementa trabalhos anteriores da autora, 
desenvolve uma comparação entre as representações tradicionais e as 
representações da medicina ocidental sobre uma doença específica, detendo-
se nas implicações mais abstratas em nível da cosmologia de ambas as 
sociedades. 



O Alto Xingu e o contexto sociocultural 

Os eventos relacionados à doença da reclusão ocorridos no Parque 
Indígena do Xingu (PQXIN) acometeram principalmente adolescentes do 
sexo masculino em processo de reclusão pubertária. Esta é uma prática ritual 
tradicional e universalmente difundida entre os dez grupos etnolingüísticos 
que habitam a região sul do Parque. Os Yawalapití, Kamayurá, Waurá, 
Kalapálo, Mehináku, Kuikúro, Awetí, Matipú, Nahukwá e Trumái, embora 
distintos lingüisticamente, configuram uma mesma sociedade, fundada sobre 
o princípio da "unidade na diversidade" (Murphy & Quain, 1966 apud Drey
fus, 1970; Verani & Morgado, 1991). A região é também conhecida como a 
"área do uluri", assim designada a partir da noção de área de aculturação 
intertribal (Galvão, 1979). Os grupos do Alto Xingu habitam uma região que 
constitui a área inicial do PQXIN2, à qual foram sendo somadas extensões 
de terra ao norte à medida que novas populações indígenas vinham sendo 
deslocadas para o Parque. O nome dos irmãos Villas-Bôas está vinculado à 
história do Parque, tendo eles reconhecida importância na sua constituição 
legal e administrativa e por sua atuação modelar na política indigenista. 

A população do Alto Xingu perfazia, em 1989, um total de 1.513 
habitantes, segundo dados da Escola Paulista de Medicina (EPM, 1989). 
Ainda segundo a EPM, a população total do PQXIN, incluindo os grupos ao 
norte, somava 3.101 habitantes naquele ano. 

Desde sua criação, o Parque contou com uma participação multiinstitu¬ 
cional em um sistema de atendimento às emergências médicas, particular
mente durante epidemias. Este sistema mobilizava diversos órgãos públicos 
federais, como a Força Aérea Brasileira, o Serviço de Unidades Sanitárias 
Aéreas do Ministério da Saúde (M.S.) e o Serviço de Proteção ao índio (SPI). 
Posteriormente, a Unidade de Atendimento Especial da Divisão de 
Pneumologia Sanitária do MS., a Escola Paulista de Medicina, a Fundação 
Nacional do índio (FUNAI) e a Superintendência de Campanhas de Saúde 
Pública (SUCAM) do M.S. foram assumindo as tarefas de assistência à saúde, 
especialmente aquelas relacionadas à prevenção e controle de doenças 
infecto-parasitárias (e.g., malária, tuberculose e sarampo). 

Após o período em que o PQXIN esteve diretamente ligado à Presidên
cia da República, e com a extinção do SPI, a FUNAI passou a ser responsá
vel pela atenção permanente à saúde da população através da manutenção 
de pessoal médico e paramédico na área. Ultimamente, porém, a FUNAI tem 
passado por uma crise política e financeira, cuja principal conseqüência para 
a assistência à saúde no Parque tem sido a inexistência de quadros de 



funcionários de nível superior na área. Os poucos profissionais de nível 
elementar e médio ainda disponíveis na área apresentam uma grande 
rotatividade, o que se deve em parte às inúmeras dificuldades de apoio 
logístico, fatores estes que inviabilizam uma assistência permanente. 

A Fundação Oswaldo Cruz e a organização não-governamental Médecins 
du Monde vieram somar seus esforços aos já tradicionais recursos da FUNAI, 
EPM e ex-SUCAM, definindo sua atuação a partir da inserção no "Projeto de 
Formação de Agentes e Monitores de Saúde índios" do PQXIN. Este projeto 
visa constituir a base de um sistema de saúde local que garanta uma 
assistência permanente nas aldeias. 

A partir do decreto presidencial nº 23, de 1991, que atribuiu à Fundação 
Nacional de Saúde (FNS) a coordenação das ações de saúde do índio, pouco 
foi feito no sentido de se estabelecer esta coordenação em campo. Esforços 
recentes têm sido conduzidos visando implantar um Núcleo Interinstitucio¬ 
nal de Saúde do índio em nível regional. 

O pessoal de saúde lotado no PQXIN situa-se basicamente nos dois 
postos indígenas (P.I.) do Parque — o P.I. Leonardo e o P.I. Diauarum — 
onde unidades sanitárias para atendimento básico foram construídas. Os 
agentes de saúde atuam em nível das aldeias. Há ainda os P.I. Paruru e 
Capoto, que também possuem alguma infra-estrutura de saúde, de menor 
porte, mas referem-se aos dois primeiros para problemas de maior 
complexidade. 

Os acessos ao Parque Indígena do Xingu 

Na região sul do PQXIN, as várias aldeias situam-se na área do P.I. 
Leonardo. Algumas situam-se próximas e outras em locais de difícil acesso, 
requerendo barcos e já tendo sido utilizado, inclusive, pequenos aviões para 
o provimento de assistência às aldeias. Nos primeiros anos das atividades 
de atendimento ao Parque, quando as distâncias eram grandes e o acesso de 
centros urbanos até lá bastante difícil, os trabalhos foram facilitados pelo 
transporte aéreo provido pela FAB. Cortando o Parque ao norte, a rodovia 
BR-080, construída em 1971, passou a oferecer meio de acesso terrestre fácil 
para a região norte. O Alto Xingu, ao sul, permanecia, porém, mais isolado. 

Mais recentemente, a fronteira agrícola estendeu-se até os limites sul do 
PQXIN e seu relativo isolamento foi quebrado. Entre 1987 e 1990, as estradas 
e até aeroportos construídos nas fazendas vizinhas ao limite sul passaram 
a facultar vias de transporte permanentes. Em 1990 foi instalado o Posto de 



Vigilância Kuluene, onde dois veículos garantem o acesso da população do 
Alto Xingu, de forma autônoma, à zona urbana. 

Argumenta-se neste trabalho que a maior dificuldade (durante o período 
pesquisado) de acesso das comunidades indígenas localizadas ao sul do 
PQXIN aos centros urbanos constituiu um importante aspecto no contexto 
social e histórico das relações de contato. Esse fator, aliado a um movimento 
indígena visando a ocupação de postos da administração do PQXIN, é 
fundamental no quadro das relações políticas. Estas são permeadas, além 
disso, por fortes e latentes rivalidades interétnicas. 

D A DOENÇA DA RECLUSÃO À NEUROPATIA PERIFÉRICA: A CONSTRUÇÃO MÉDICA 

DA REALIDADE ORGÂNICA DA DOENÇA 

Por volta de 1979 passou a ser notada pelos profissionais de saúde do 
PQXIN a ocorrência de casos de uma síndrome aguda cujos sinais e 
sintomas incluíam sensação de "formigamento" e "anestesia" nas extremida
des dos membros inferiores e superiores, paralisia, vômitos sanguinolentos, 
cefaléia e um quadro de falência múltipla que, em certos casos, resultou em 
morte. Alguns profissionais também relataram hipertensão seguida 
imediatamente de hipotensão, caracterizando um quadro grave e repentino. 
Os pacientes que sobreviviam à síndrome apresentavam um quadro 
paralítico regressivo. Um estudo epidemiologico posterior (Pinto et al., 1986) 
revelou que a síndrome foi responsável por cerca de 90% dos óbitos 
ocorridos na faixa etária alvo (adolescentes do sexo masculino, entre 11 e 19 
anos). Entre os Kuikúro, quase 20% dos rapazes em idade de se submeterem 
à reclusão pubertária relatam terem sido vítimas da síndrome no ano de 1985 
(Verani, 1990). 

A utilização de transporte aéreo para a remoção de paciente com 
sintomas da síndrome para grandes centros urbanos, como Brasília e São 
Paulo, passou a ser rotina. Entre os fatores que motivaram esta conduta 
podem-se citar a coerção que os indígenas exerciam sobre os profissionais 
de saúde de nível local e os escassos recursos hospitalares para atendimento 
em área. Foi também determinante o interesse dos agentes do conhecimento 
científico em identificar clinicamente a síndrome e estabelecer sua etiologia. 

A apropriação médica: do "mistério'' à classificação 

Um estudo retrospectivo dos casos revelou a ocorrência de falecimento 
de dois adolescentes em 1979, em uma faixa etária normalmente não 



suscetível a óbitos. Este fato motivou o interesse de pesquisa biomédica, 
além de despertar a atenção dos profissionais de saúde para um problema 
social que os envolvia diretamente. Posteriormente, um profissional 
implicado no atendimento de um caso foi inclusive vítima de ameaças por 
parte de parentes de uma vítima que veio a falecer durante o tratamento. 
Devido à subnotificação e à falta de registro permanente em área, possivel
mente ocorreu um número ainda maior de casos além daquele conhecido. 

De fato, o levantamento retrospectivo dos casos entre os indígenas, na 
literatura antropológica e a partir dos depoimentos de profissionais de saúde 
e da administração do PQXIN, apontou para a ocorrência de vários casos de 
paralisia, de uma "síndrome de intoxicação exógena" ou de dificuldades 
motoras. Para os indígenas, porém, esta síndrome não afeta exclusivamente 
adolescentes do sexo masculino, tendo ocorrido também casos em xamãs e 
em adolescentes do sexo feminino. 

Os depoimentos parecem apontar para a existência de uma superposição 
de quadros classificatórios distintos, indicando uma multiplicidade de 
categorias de doenças (i.e., a categoria tradicional indígena, a biomédica e a 
categoria mista doença da reclusão, além da já referida intoxicação). Estas 
categorias, baseadas tanto em princípios díspares como em princípios 
coincidentes, encontram em alguns aspectos um fio condutor. Primeiro, a 
síndrome acomete majoritariamente adolescentes do sexo masculino que se 
submeteram à reclusão pubertária ao menos uma vez, o que implica em um 
conjunto de restrições alimentares, sexuais e comportamentais. Para os 
indígenas, estes indivíduos são considerados particularmente propícios a 
agressões sobrenaturais. Segundo, um dos principais sintomas da síndrome 
é o comprometimento da mobilidade, incidindo sobre os membros inferiores. 
Terceiro, os casos estão associados à ingestão de medicamentos feitos à base 
de plantas da região, a maioria das quais não estudadas botânica e/ou 
farmacologicamente. 

A partir de um certo período, a síndrome passou a ser referida pelos 
profissionais de saúde como a doença da reclusão, categoria que alberga 
características enfatizadas pela cultura tradicional (e.g., referência à quebra 
de regras restritivas alimentares e comportamentais, bem como à feitiçaria), 
assim como elementos das representações médicas ocidentais. Como 
exemplo destas, pode-se citar a toxicidade dos remédios indígenas, 
reeditando a associação da síndrome à ingestão da mucunã feita por Nutels 
em 1968 e que representa uma apropriação biomédica da periculosidade 
atribuída aos remédios pelos indígenas. Na concepção indígena, esta 
periculosidade está associada à força dos medicamentos e às características 



sobrenaturais que eles evocam. Outro exemplo é a imputação etiológica 
alimentar, tradicionalmente referida à quebra de regras restritivas, de ordem 
cultural, que alguns profissionais relacionavam à introdução de alimentos 
industrializados (não "naturais") na dieta indígena. 

Com o acúmulo de casos da síndrome, uma pesquisa clínico-epidemioló¬ 
gica foi então desenvolvida com o objetivo de caracterizar a categoria 
nosológica, acompanhar o comportamento epidemiológico da doença e 
estabelecer associações causais (Pinto et al., 1986). Como resultado, após um 
acompanhamento de quase dez anos, foi estabelecida a categoria neuropatia 
periférica de origem exógena tóxica. Como veremos adiante, esta categoria 
biomédica é também influenciada por representações da cultura ocidental 
moderna (Verani, 1990: 230-239). 

A categoria doença de reclusão, por sua vez, nos remete à polêmica acerca 
da associação etiológica da síndrome, na medida em que ela ainda estava em 
fase de demonstração. Com efeito, a imputação de causalidade tóxica às 
diversas espécies vegetais utilizadas durante a reclusão, fundamentada em 
argumentos clínicos e epidemiológicos3, não está definitivamente estabeleci
da. Em primeiro lugar, dentre as espécies utilizadas, há poucas que foram 
identificadas botanicamente. São elas o ahusáru ou Periandra puyalu, a Dioclea 
erecta ou tutu, a D. latifolia (também conhecida como tutu) e a Discolobium 
leptophyllum, todas pertencentes à família Leguminosae (Emerich et al., 1990). 
Há, no mínimo, 12 espécies com uso bastante difundido entre os adolescen
tes do sexo masculino. Dentre as botanicamente identificadas, somente o 
gênero Dioclea apresenta uma espécie reconhecidamente tóxica: a Dioclea 
grandiflora (Chaves & Teodósio, 1948). Mesmo assim, nenhum dos 21 
adolescentes Kuikúro vitimados pela síndrome e por mim entrevistados 
relataram especificamente o uso da Dioclea sp. Destes, três vieram a falecer 
e dois foram considerados casos graves; 17 foram vistos por profissionais de 
saúde e tiveram o diagnóstico de neuropatia periférica confirmados; finalmen
te, quatro não chegaram a ser notificados, o que não possibilitou a confir
mação do diagnóstico. Portanto, a associação etiológica tóxica ainda exige a 
continuidade dos estudos de cunho botânico, farmacológico, antropológico 
e epidemiológico. Um estudo de natureza interdisciplinar de tal ordem 
esbarra em constrangimentos mais de ordem financeira, de política científica 
e de prioridades institucionais, do que em termos de pessoal especializado, 
equipamento ou barreiras culturais. 



O panorama ideológico: a questão da causalidade 

A apropriação dos casos da síndrome por pesquisadores de disciplinas 
médicas ocorreu em um momento histórico da medicina ocidental, quando 
as discussões a respeito da noção de causalidade das doenças agitavam os 
meios profissionais e científicos. A propalada noção de multideterminação 
biológica, psicológica, social e cultural das doenças passava a difundir-se na 
área da saúde, tendo-se iniciado a partir da chamada "crise da medicina" dos 
anos 70. Nela incluía-se o movimento de "Cuidados Primários de Saúde", 
que teve como marco a declaração de Alma-Ata (OMS, 1978). Esta corrente 
de idéias imprimiu-se de forma particularmente interessante nas represen
tações sobre a doença entre os profissionais que atuavam na área do Alto 
Xingu. 

Fundamentalmente, o contexto intercultural que ligava diversas 
categorias sociais como índios, médicos profissionais, enfermeiras (enfermeiros, 
auxiliares e atendentes de enfermagem) e médicos pesquisadores a uma 
"misteriosa" doença — durante certo tempo sem classificação — levou a uma 
especulação etiológica diversificada que transitou por um espectro variado 
de "ideologias médicas". Estas distribuem-se ao longo de um espectro que 
varia desde um "biologicismo ortodoxo", que via como um comportamento 
irracional a insistência dos índios em ingerir ervas venenosas (tóxicas) ou em 
crer em espíritos, até um certo "naturalismo médico", que percebia na 
introdução de alimentos "antinaturais" da civilização ocidental moderna 
(predatória e intrinsecamente malsã) a causa do mal. Esta última enaltecia 
as práticas fitoterapêuticas tradicionais como naturais e simples e, portanto, 
eficazes (Verani, 1990:107-142). 

Entre os extremos situa-se uma postura "científica" que, embora 
efetuando a identificação de uma categoria biomédica (a neuropatia periférica) 
através de métodos clínicos e biológicos, como a biópsia dos nervos, 
legitimava as representações tradicionais que incluem agressões de seres 
sobrenaturais, como espíritos e feiticeiros, e a quebra de regras restritivas 
como expressões culturais. As representações tradicionais constituíam um 
contexto psicológico, social e político tão predominante que foi necessária a 
utilização da categoria doença da reclusão para dar conta destas dimensões 
não cobertas pela categoria biomédica. Finalmente, a postura ideológica 
"científica" dialoga com as "medicinas socialmente orientadas", que 
completam o espectro. Neste campo ideológico, encontramos os discursos da 
multicausalidade próprios daquelas ciências de cunho mais social, nos quais 
se incluem a "teoria do estresse" e o da "eficácia simbólica". 



A CATEGORIA TRADICIONAL: ATAMIKÂRÂ 

Para os indígenas do Alto Xingu, o adolescente deve submeter-se a um 
período de iniciação à vida adulta4, fase esta que constitui um estado 
liminar dentre os estados sociais. A puberdade biológica é socialmente 
controlada e direcionada para objetivos culturais através de restrições de 
atividades e proibições alimentares e sexuais que afastam os adolescentes 
das tarefas produtivas e reprodutivas que vão caracterizar o estado adulto. 
Permanecendo preso por detrás de paredes tecidas com fios vegetais no 
interior da casa, o jovem retira-se do convívio social, alimenta-se com comida 
sem gosto (o que é uma provação), submete-se ao autocontrole do desejo 
sexual, retira-se de atividades rotineiras (e.g., não pode sair ao sol ou 
banhar-se no rio, devendo manter uma atitude característica de vergonha) e 
submete-se às dolorosas escarificações que visam retirar o excesso de sangue 
e engordar (fortificar) os corpos. Principalmente, deve ingerir chás de certas 
plantas com propriedades eméticas (tradução de ketuagkitóho), vomitá-los e 
fazer jejum durante certas fases da reclusão. Estas ervas ajudam no 
crescimento físico e no fortalecimento do organismo, aumentando a massa 
corporal. Enquanto as meninas tomam eméticos mais fracos, os rapazes, que 
aspiram por uma carreira social de lutador, tomam os remédios mais fortes. 

O sucesso na luta é a base do prestígio político, sendo elemento 
fundamental na identidade étnica específica. A luta é encenada nos rituais 
intertribais, que fazem parte dos mecanismos de integração e de expressão 
das rivalidades. A competição e a rivalidade entre os grupos constitui a base 
de um sistema social que consegue integrar os grupos alto-xinguanos sem 
obscurecer as diferenças. 

Os eméticos são propriedade de uma classe de espíritos, os iñoto (i.e., 
"dono dos eméticos"), que são os patronos da reclusão pubertária. Eles 
observam, protegem, favorecem ou punem o adolescente com a doença 
denominada atamikârâ. 

Como uma categoria tradicional, atamikârâ (i.e., "ficou aleijado") sempre 
existiu como um dos riscos calculados do processo de crescimento. É 
percebida como uma doença oriunda de agressão sobrenatural motivada 
principalmente pela falta de autocontrole. Atamikârâ constitui a marca da 
resistência do indivíduo em submeter-se ao ascetismo, que é a base do ethos 
alto-xinguano e da coesão social (Viveiros de Castro, 1978). O não cumpri
mento das regras restritivas impostas pela reclusão pubertária manifesta-se 
na forma de doença, podendo tornar-se um estigma deletério, indicativo de 
feitiçaria. 



Não cumprir as restrições, ser egoísta, agressivo, não respeitar os mais 
velhos e os afins — estas são características dos feiticeiros, seres anti-sociais 
por excelência (Dole, 1966; Viveiros de Castro, 1978). Ε a existência, mesmo 
virtual, do feiticeiro que torna o ethos alto-xinguano mais coercitivo. O 
feiticeiro é o contraponto da figura do campem no ethos alto-xinguano. 

Por outro lado, a situação de fragilidade do adolescente recluso é um 
assunto que diz respeito não só ao indivíduo e seu grupo de substância (pais 
e irmãos), como também a todos da aldeia que, na maioria das vezes, 
coincide com o grupo tribal. Em um contexto sociopolítico mais amplo, as 
agressões de que os adolescentes venham a ser vítimas podem ser interpreta
das como fruto de rivalidades interétnicas. Nas representações indígenas, os 
feiticeiros são preferencialmente originários de outro grupo. Este aspecto 
aponta para a rivalidade intertribal como um elemento estruturalmente 
importante da sociedade alto-xinguana, que coexiste com a identidade 
comum. 

Dentre as categorias de doenças da taxonomia Kuikúro, atamikârâ é 
especial. Ela significa tanto um risco fundamental à futura carreira social e 
política do adolescente e do próprio grupo no momento de "fabricação do 
corpo" (Viveiros de Castro, 1979), quanto uma ocorrência que tem impli
cações sobrenaturais e cosmológicas profundas. As restrições alimentares e 
sexuais, por exemplo, são básicas na socialização dos indivíduos de acordo 
com os ethos, na demarcação das esferas de atuação masculinas e femininas 
(assim como na definição destes papéis sociais) e na expressão de um padrão 
de relacionamento Natureza/Cultura/Sobrenatureza (Viveiros de Castro, 
1978). 

Desta forma, os casos de atamikârâ são interpretados tradicionalmente 
tanto como um estigma — ou seja, uma marca da incapacidade individual 
e do grupo de substância em se submeterem às restrições que simbolizam o 
autocontrole necessário à sociabilidade plena do adulto — quanto como uma 
manifestação de uma dada conjuntura social e política adversa. Neste último 
caso, funciona como um mecanismo de reversão da culpabilidade, que faz 
do adolescente e seu grupo de substância vítimas de forças maléficas de ordem 
social. 

A doença da reclusão no contexto político e das relações interétnicas 

No caso da doença da reclusão, um outro aspecto revelou-se proeminente: 
a apropriação da doença continha um sentido político no âmbito das 
rivalidades intertribais, tendo desempenhado um papel relevante no tocante 



às relações interétnicas. Isto ocorreu em um contexto de competição pela 
primazia no tocante às relações com a sociedade envolvente, no qual a 
manipulação dos recursos de atendimento à saúde constituiu uma estratégia 
importante. 

Em um determinado período, principalmente entre 1979 e 1986, houve 
um aumento do número de casos e de desenlaces graves, sendo o auge em 
1985. Passada esta fase, houve uma diminuição na incidência de casos 
relatados entre os Kuikúro (Verani & Morgado, 1991; Verani, 1990). É difícil 
determinar quais os fatores que teriam contribuído para uma diminuição da 
incidência de casos de neuropatia, se é que isto ocorreu, e de sua letalidade. 
Não obstante, a subnotificação parece explicável em termos culturais. 

Os Kuikúro apropriaram-se dos acontecimentos segundo as represen
tações tradicionais da doença, percebendo-a como intimamente ligada às 
rivalidades intertribais e inserida nas relações de contato. Neste sentido, não 
só as imputações etiológicas voltaram-se para o campo da feitiçaria, como 
também houve o uso dos recursos terapêuticos disponíveis de acordo com 
uma estratégia alternativa, que visava eximir a responsabilidade do 
indivíduo e de seus familiares e obter um benefício a partir dos deslocamen
tos dos pacientes para grandes centros urbanos, negando o estigma. Neste 
caso, o interesse de pesquisa e as difíceis condições de atendimento local 
(fatores pertinentes à medicina ocidental) favoreceram o afastamento dos 
adolescentes da aldeia, oferecendo a solução para um problema social e 
político. 

Segundo Velho (1978:46), o afastamento, o rompimento com um mundo 
que se torna "opressivo e indesejável" é uma das alternativas para os 
indivíduos que nnão conseguem alcançar sucesso ou satisfação dentro de um campo 
de possibilidades histórica e socialmente delimitado". Assim, de acordo com as 
representações tradicionais, os Kuikúro passaram a interpretar o deslocamen
to para fora do Parque como uma forma de socialização, uma nova e radical 
"reclusão" que favorecia a construção de uma nova carreira alternativa à de 
lutador, agora vinculada ao mundo dos brancos. Essa alternativa surgiu 
também como uma oportunidade para um dos líderes faccionais da aldeia 
Kuikúro demonstrar o seu prestígio junto a membros destacados da 
sociedade ocidental, como são percebidos os profissionais de saúde "de fora 
da área". 

Com efeito, os casos de doença da reclusão findaram por oferecer 
"dividendos" positivos para uma geração que começava a questionar os 
valores tradicionais e a recusar a submeter-se sem resistência às difíceis 
exigências do ethos tradicional. Ou seja, tornou-se viável uma socialização em 



uma "carreira" ligada ao contexto do contato: a de líderes faccionais 
mediadores das relações com os brancos e/ou a de funcionário da FUNAI. 
Ou seja, instituiu-se uma carreira alternativa à de lutador. 

A maior parte dos casos vinculados a uma das facções que disputa a 
liderança entre os Kuikúro, através da manipulação dos recursos materiais 
e simbólicos da sociedade ocidental, foi levada para fora do PQXIN. Outros 
casos, em número de quatro e ocorridos mais recentemente (entre 1986 e 
1990), não foram removidos da aldeia ou tampouco notificados aos 
profissionais de saúde de nível local. Estes casos mais recentes foram 
tratados pelo dono dos remédios, especialista nativo em fitoterapia, vinculado 
a outra facção. 

Estes dados podem ser interpretados à luz da conjuntura na qual os 
Kuikúro se inseriam naquele momento. Até então, o acesso aos grandes 
centros urbanos dava-se preferencialmente por avião da FUNAI. Os 
Yawalapití detêm a hegemonia do acesso aos recursos daquela instituição, 
pois os funcionários do P.I. Leonardo, incluindo seu chefe, são desta etnia. 
Os casos de doença da reclusão constituíam, portanto, uma justificativa de 
viagem segura. A situação mudou em 1988, com a abertura de uma via de 
acesso ao sul do Parque, o que foi facilitado por uma fazenda limítrofe. O 
tráfego intenso durante as filmagens de "Quarup", neste mesmo ano, 1988, 
fizeram-na uma saída bastante utilizada. Com isto, os indígenas do Alto 
Xingu passaram a dispor de uma via de acesso por terra, o que os tornou 
independentes do acesso norte e da via aérea, recursos dominados por 
outras etnias. A estratégia de utilizar os casos de doença como um meio de 
sair da área perdeu sua importância, ao menos para os líderes Kuikúro. 
Creio ser esta uma das razões pelas quais os casos de atamikârâ mais recentes 
terem dispensado o recurso terapêutico ocidental e preferido o uso da 
fitoterapia tradicional. 

Este breve resumo da conjuntura política e do papel exercido pelas 
relações interétnicas com os demais grupos e com a sociedade ocidental, 
sendo o sistema de saúde uma de suas partes representativas, introduz a 
questão do sentido cultural que é atribuído aos acontecimentos de doença. 

O sentido cultural da doença 

No âmbito simbólico da doença da reclusão, as relações com a sociedade 
ocidental contêm elementos que as colocam no plano da cosmologia. 
Associando os brancos ao domínio da Sobrenatureza e interpretando as 
categorias sociais e cosmológicas segundo uma lógica segmentar, no sentido 



evans-pritchardiano do termo (Viveiros de Castro, 1977: 83-93), que coexiste 
com uma lógica contínuo-gradativa, os alto-xinguanos conseguem "opor e 
integrar sucessivamente indivíduos e categorias deforma não-paradoxal, articulando 
estas duas lógicas a partir da noção de níveis" (Viveiros de Castro, 1977: 83-93) 

Isto significa que, pela lógica segmentar, as categorias se opõem: índio 
e branco são opostos. Contudo, a lógica contínuo-gradativa permite 
aproximar identidades segundo o quantitativo um pouquinho, de forma que 
a categoria social branco é vista como mais próxima à Sobrenatureza — o 
branco é "um pouquinho espírito". Assim, a seguinte estrutura pode ser 
postulada: 

(mulher/homem): Sociedade:: (índio/branco): Sobrenatureza 

A oposição complementar mulher x homem está para a Sociedade, assim 
como a oposição complementar índio x branco está para a Sobrenatureza. No 
caso Kuikúro, a categoria branco foi reinterpretada segundo a lógica 
tradicional, através da incorporação do universo ocidental à cosmologia 
alto-xinguana. Isto significa que, ao contrário de grupos de contato recente, 
em que as identidades sociais de índio e branco são vistas como paradoxais 
(Da Marta, 1976: 41), os Kuikúro passaram a incorporar a sociedade ocidental, 
incluindo seus agentes, artefatos e seu sistema de medicina, como logicamen
te compatível com sua visão de mundo. 

Neste contexto, o universo ocidental, de certo modo próximo ao 
sobrenatural, conferiu uma alternativa à reclusão logicamente compatível 
com a estrutura das categorias citadas. Estas categorias, no plano da 
cosmologia, organizam as relações entre os reinos da Natureza, Cultura e 
Sobrenatureza. Assim, a doença da reclusão expressa a importância de 
rearranjos estruturais da cultura alto-xinguana em seu processo de 
transformação histórica. Isto confirma o postulado de Sahlins (1985) de que 
a cultura se modifica quando questionada pela realidade histórica, de modo 
a manter-se a si mesma, isto é, com as relações estruturais mais importantes 
preservadas. 

Na medida em que toda doença configura-se em uma crise, biológica e 
de sentidos (Auge, 1984), atamikârâ representa uma crise individual, social e 
cosmológica para suas vítimas. Parte dos casos a que os profissionais de 
saúde tiveram acesso não era de neuropatia periférica propriamente dita, mas 
manifestações de ansiedade, podendo incluir hiperventilação e a síndrome 
do pânico, ou mesmo uma furunculose irradiando dor para as articulações 
dos membros inferiores, impedindo a marcha normal. Estas manifestações. 



denominadas de manifestações psicológicas da doença de reclusão pelos médicos 
pesquisadores (Baruzzi & Pinto, comunicação pessoal), são a expressão da 
realidade simbólica da doença para suas vítimas. Essa realidade simbólica, 
tanto em termos cognitivos quanto afetivos, denomina-se "eficácia simbólica" 
e pode possuir implicações relevantes em termos da realidade biológica da 
doença, tanto fazendo adoecer quanto curar (Lévi-Strauss, 1977; Bibeau, 1983; 
Moerman, 1979). No entanto, sua "mera" existência em termos cognitivos já 
é suficiente para atestar sua importância no plano simbólico, conforme 
coloca Jean Benoist em seu comentário sobre o artigo de Moerman (1979:66). 

Assim, podemos concluir que, além de sua existência enquanto 
fenômeno biológico, a doença da reclusão funciona como um significante, um 
suporte de múltiplos sentidos pessoais, sociais e cosmológicos. 

A DOENÇA Ε A CULTURA OCIDENTAL MODERNA 

A percepção tradicional de doença e sua etiologia, quando contrastada 
com a noção ontológica de doença da medicina ocidental e de sua causalida
de, põe em evidência um problema predominante naquelas disciplinas que 
denominei como "medicinas socialmente orientadas" (Verani, 1990:107), que 
se dedicam ao exame de fatores sociais relativos ao fenômeno da doença. 
Entre elas estão a epidemiologia social, a medicina social e a antropologia 
médica ou da doença, para citar alguns exemplos. Mais especificamente, 
refiro-me ao problema da multicausalidade, em especial da maneira de 
articulação das diversas dimensões determinantes do processo saúde-doença. 
Em epidemiologia, a questão da multicausalidade é tratada através de uma 
diversidade de abordagens como, por exemplo, a ecológica e a teoria do 
estresse, que buscam resolver o problema através de modelos pluricausais. 
Estes modelos esbarram, contudo, na própria fragmentação disciplinar, que 
vem a ser um dos constrangimentos para uma teoria geral da doença, 
levando em consideração os múltiplos fatores causais de forma não-
contraditória. Na verdade, critica-se o modelo ecológico pela visão "naturalis
ta" reducionista e não-estruturada do social (Barata, 1985; Gonçalves, 1985). 
Em epidemiologia social, recentemente, postula-se uma hierarquia de 
determinantes do processo saúde-doença (Possas, 1989) de forma a superar 
o paradoxo da fragmentação disciplinar. Zempléni (1985) observa que, no 
caso da AIDS, já se começa a pensar o fenômeno da doença em função de 
uma tripla hierarquia de causalidade, que articula níveis distintos como o 
biológico (níveis instrumental e agenciai) e o contexto pessoal e social 
(causalidade última). O problema da multicausalidade, paralelo ao paradoxo 



da fragmentação do conhecimento e da especialização moderna, reedita 
efeitos que são conseqüência da reestruturação moderna da cosmovisão 
ocidental. 

Remontando suas origens ao processo de "reestruturação do olhar" da 
anatomia patológica, descrito por Foucault (1980) como básico para a 
constituição da medicina clínica (a medicina ocidental moderna hegemônica), 
estes problemas da epidemiologia e das ciências em geral têm seus 
fundamentos em efeitos característicos do pensamento ocidental moderno. 
Em essência, dizem repeito ao processo de ontologização da doença, isto é, 
da constituição da doença como uma identidade mórbida independente do 
sujeito e abstração das conjunturas pessoais e sociais, dentre outras. 

O efeito de "desencantamento do mundo", que fez ausentar do real 
quaisquer manifestações de transcendência (Duarte, 1986), manifestou-se 
concomitante ao processo de ontologização da doença na história do 
pensamento médico. Este efeito foi reeditado no processo de construção da 
categoria neuropatia periférica, tendo resultado na eliminação do sobrenatural 
das representações sobre a categoria tradicional atamikârâ. Duarte (1986) 
refere-se também ao chamado efeito de "achatamento do mundo", que 
impede a percepção de níveis diferenciados e faz com que não se possa 
hierarquizar adequadamente planos homogêneos distintos, uma vez que 
cada disciplina tem o mesmo estatuto epistemológico. 

Já dizia Weber (1967) que a racionalidade (predominante na ética 
protestante) é uma das características fundamentais da ideologia dó 
capitalismo. No caso da doença da reclusão, a exigência de uma racionalidade, 
e mais especificamente de uma racionalidade biológica, foi o traço inicial que 
impulsionou a apropriação dos casos de atamikârâ por agentes da medicina 
ocidental. Com o objetivo de possibilitar a identificação de uma entidade 
nosológica nos moldes da taxonomia médica, baseada na noção ontológica 
de doença, foram abstraídas as conjunturas individuais, sociais, políticas e 
sobrenaturais da noção de doença tradicional. 

Contudo, as conjunturas pessoais, sociais e políticas, assim como os 
acontecimento de ordem sobrenatural contidos nas representações indígenas 
da doença foram rotulados de "fatores psicológicos e culturais" e contempla
dos na categoria doença da reclusão. Esta categoria, portanto, expressa tanto 
a permeabilidade dos agentes da medicina ocidental ao contexto transcultu¬ 
ral de ocorrência do fenômeno, quanto o questionamento da unicausalidade 
biomédica. 

Por outro lado, as representações ocidentais sobre a doença da reclusão, 
exatamente por ter havido um certo interlúdio até a "descoberta" (um 



processo de classificação, de construção sociocultural) de que se tratavam de 
casos de neuropatia periférica, permitiram uma multiplicidade de interrogações 
acerca de sua natureza etiológica que exprimem a diversidade ideológica do 
campo das representações ocidentais sobre a doença. Essa diversidade é mais 
uma das características da modernidade, que se expressa como um certo 
"mercado ideológico" que, na essência, baseia-se no postulado da liberdade de 
escolha. O postulado da liberdade de escolha do indivíduo, essa mônada auto-
suficiente, é paralelo ao postulado da vontade sem limites, que, no âmbito das 
relações com a Natureza (pressupondo a separação e exterioridade do 
indivíduo frente a esta), torna-o capaz de dominá-la, conhecendo-a, e até 
destruindo-a. Esta percepção das relações com a Natureza é, por outro lado, 
uma das condições de existência da própria ciência, uma vez que só o 
indivíduo livre e exterior à Natureza pode tornar-se "observador" (Dumont, 
1985). 

Nas representações sobre a doença da reclusão, uma das vertentes 
ideológicas presentes, que caracterizei como "naturalista" por assemelhar-se 
a uma postura ecológica que tem no Valor Natureza seu elemento iristituin¬ 
te, percebe o índio como "ser natural", vê na sociedade moderna a origem 
dos males, promove a noção de uma natureza benfazeja e imputa à 
introdução de hábitos e alimentos ocidentais a origem dos casos. Essa visão 
do índio idealizada, vendo-o como "primitivo" e "natural" (e homogêneo), 
reedita a temática rousseauniana. 

CONCLUSÕES 

O confronto cultural 

Finalmente, podemos concluir que, na percepção indígena da doença, 
caracterizada por um conceito amplo que inclui infortúnios e conjunturas 
adversas, atua um sistema etiológico que se organiza em uma hierarquia não 
excludente de múltipla causalidade (Zempléni, 1985). Nesta hierarquia, na 
qual não estão ausentes as relações de causalidade mecânica pura e simples 
— as ervas são consideradas o agente instrumental da doença pelos próprios 
indígenas, no caso de atamikârâ — as conjunturas pessoais, sociais e, 
principalmente, sobrenaturais, são levadas em consideração na determinação 
da causalidade última. É que aí opera a noção de níveis hierarquizados que, 
em grande parte, encontra-se ausente nas representações ocidentais. 

Com efeito, os casos de doença em geral são vistos como resultado de 
uma conjuntura adversa, social e sobrenatural. Esta forma de perceber a 



doença, fazendo intervir domínios diversos e conjunturas pessoais e mesmo 
pondo em jogo elementos da cosmologia, da ordem do mundo, caracteriza 
a visão holista inerente à maioria das medicinas "tradicionais". 

Por outro lado, a premência de explicação suscitada pelos casos de 
doença da reclusão, seja por razões vinculadas a uma conjuntura adversa que 
pressionava os profissionais de saúde a se dirigirem para uma intervenção 
médica apropriada, seja pela pura necessidade intelectual de encontrar uma 
racionalidade em ocorrências anômalas no grupo de risco afetado, diz 
respeito à necessidade de um sentido cultural que os eventos de doença 
suscitam também para a sociedade ocidental (Auge et al., 1984). 

A cultura ocidental moderna, em sua busca de racionalidade biomédica 
segundo os parâmetros da investigação científica, expressa uma de suas 
contradições básicas: a fragmentação. Esta manifesta-se através do secciona¬ 
mento do real em planos distintos, homogêneos e incomunicáveis entre si 
pelas diversas especialidades científicas. Os agentes do conhecimento 
procuram superar o processo da fragmentação por meio de abordagens 
multidisciplinares. Contudo, esta tentativa de totalização a posteriori não 
pode ser confundida com a visão holística das representações indígenas. 
Com efeito, o que para as representações ocidentais modernas sobre a doença 
da reclusão constitui um desafio, um "mistério" (seja na causalidade, seja na 
sua própria existência enquanto entidade nosológica), para os alto-xinguanos 
representa a expressão de uma totalidade a priori: "sempre foi assim, foi riti 
(Sol, o criador da mitologia) que fez", como dizem os Kuikúro. Nestas 
culturas a tradição é a grande fonte de explicação, não cabendo especulações 
questionadoras. 

Racionalidade, separação da Natureza, fragmentação, desencantamento 
e achatamento do mundo são alguns dos efeitos da visão de mundo que 
tem, no Indivíduo e no corpo, seu limite empírico, um modelo de cosmos. 
Esses efeitos vêm a ser conseqüência de uma visão de mundo que tem na 
categoria de Indivíduo (enquanto Valor, com um sentido moral)5, a noção 
de Pessoa Moderna. Com efeito, o Individualismo (Dumont, 1985) é respon
sável por uma série de efeitos característicos do pensamento ocidental, do 
qual as representações sobre a doença, inclusive aquelas vinculadas ao 
pensamento científico, são uma de suas formas de expressão. Neste sentido, 
as representações ocidentais sobre a doença da reclusão refletem elementos da 
cosmologia moderna. 

Desta maneira, embora fundada na racionalidade e na busca de uma 
objetividade, que são pré-condições de existência do pensamento científico, 



as representações ocidentais modernas sobre a doença não prescindem do 
contexto cultural no qual se situam. 

No contexto intercultural, a utilização da categoria doença da reclusão e 
a busca de abordagens multidisciplinares para explicar o fenômeno cultural 
revelam novos rearranjos da cosmologia ocidental moderna de forma a lidar 
com o não classificado. Não se abdica, contudo, de sua estrutura fun
damental: o Individualismo. 

Por uma prática diferenciada 

Explicitar os fatores culturais, conscientes ou mesmo inconscientes, 
presentes nas noções de doença, etiologia e nas práticas e opções terapêuti
cas é papel da antropologia médica, disciplina que toma por objeto as 
representações sobre a doença. No entanto, a importância destes fatores 
como determinantes na maneira como a doença é percebida, explicada e 
tratada não tem sido adequadamente considerada pelos profissionais de 
saúde até recentemente. 

No Alto Xingu, os profissionais de saúde e pesquisadores sentiram a 
necessidade de cunhar uma categoria específica para dar conta dos fatores 
culturais envolvidos (assim como dos psicológicos, sociais e políticos) não 
cobertos pela categoria biomédica. Isto indica que, no âmbito da constatação 
de que percepções diferenciadas entre paciente e terapeuta sobre o mesmo 
acontecimento de doença interferem na eficácia do ato médico, a dimensão 
cultural é também determinante nas sociedades ocidentais modernas. Esta 
constatação resultou na distinção conceituai entre "disease", "illness" e 
"sickness" (Kleinman, 1978a,b,c; Frankenberg, 1980) e na proposta de uma 
antropologia médica clínica (Kleinman, 1978b). Este trabalho, embora sob 
uma abordagem distinta, também alerta para o fato de que o contexto 
cultural não é predominante somente nas sociedades indígenas. A análise 
do processo de investigações clínico-epidemiológicas no Alto Xingu, aqui 
resumido, é mais um exemplo de como, explicitando diferentes visões de 
mundo e percepções distintas da doença, a antropologia pode contribuir 
para o debate sobre os determinantes do processo saúde-doença. 

Ε certo que estas considerações de ordem, digamos, epistemológicas, 
ainda guardam uma grande distância entre a necessidade de aplicação que 
a medicina, enquanto "arte de curar", se coloca. No entanto, a própria atitude 
dos profissionais envolvidos nos episódios de doença da reclusão, reconhecen
do a existência de dimensões "transcendentes" à dimensão biológica, 



testemunha o movimento de adequação da visão de mundo ocidental à 
realidade da situação de contato intercultural. 

Este fato aponta para a necessidade de relativização das representações 
médicas e para a urgência da adequação das normas de conduta terapêutica 
nas situações de contato intercultural. No Alto Xingu, a experiência de 
atendimento às populações culturalmente diferenciadas tem resultado em 
interessantes propostas, como a formação de agentes de saúde indígenas, a 
adaptação de técnicas e normas de conduta à realidade local e o atendimento 
conjunto com os xamãs ou "pajés". A antropologia da doença encontra neste 
contexto um campo fértil de investigações e experimentação. Os resultados 
poderiam revestir-se de aplicabilidade a partir de um íntimo contato 
profissional, em uma equipe multidisciplinar que se dedique à reflexão e à 
solução de problemas concretos. Dela não poderiam estar ausentes os 
principais interessados — os índios. São eles que, em última instância e 
mesmo inconscientemente, detém a globalidade do conhecimento de sua 
própria cultura. Ao longo do processo, a investigação antropológica, 
explicitando e tornando consciente, por exemplo, valores e categorias 
cognitivas expressas nas regras sociais e na maneira de conceber o mundo, 
tanto concernente à clientela quanto aos profissionais, pode embasar decisões 
conscientes e uma prática fundamentada mais eficaz, em uma ética que 
relativize o etnocentrismo e respeite a alteridade. 
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NOTAS 

1. Por questões do método antropológico, qualitativo, e das limitações da pesquisa, os Kuikúro foram 
escolhidos para o desenvolvimento do trabalho de campo, embora a autora reconheça que seria desejável que 
os demais grupos alto-xinguanos fossem incluídos, para possibilitar o contraste com os aspectos epidemiológi
cas da síndrome. Nao obstante, a literatura, enquetes rápidas e depoimentos de informantes-chave auxiliaram, 
permitindo que as conclusões mais gerais possam se estender a toda a sociedade do Alto Xingu. 

2. Os primeiros contatos datam de 1884, mas somente a partir de 1946, com a Expedição Roncador-Xingu, o 
contato tornou-se permanente. Interditou-se a área como reserva florística, faunístka e indígena em 1952, tendo 
o PQXIN sido criado em 1961. 

3. Há algumas hipóteses de intoxicação por organofosforados ou a intercorrência de carências alimentares 
(Pinto, comunicação pessoal; Brettas Netto et al., 1988). 



4. Os rituais de iniciação são também considerados "rituais de passagem" (Van Gennep, 1978; Turner, 1967; 
1974). 

5. É preciso distinguir o "ser empírico" do "ser moral", o Indivíduo — Valor de Dumont (1985). 

BIBLIOGRAFIA 

AUGE, M. & HERZLICH, C , 1984. Le Sens du Mal: Antropologie, Histoire et Sociologie de la 

Maladie. Paris: Editions des Archives Contemporaines. 

BACHELARD, G., 1977. Epistemologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora. 

BARATA, R. C. B., 1985. A historicidade do conceito de causa. In: Textos de Apoio: 

Epidemiologia, vol.1, pp. 13-27. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública. 

BARUZZI, R. G. & PINTO, N. R. S., 1990. Male puberty seclusion and risk of death in 

Indians from Alto Xingu, Central Brazil. American Journal of Physical Antropology, 81: 

191. 

BIBEAU, G., 1983. L'activacion des mecanismes endogénes d' autoguérison dans les 

traitaments rituel des Angbandi. Culture, 3: 33-49. 

BRETTAS NETTO, C ; LUCAS, W.; CARVALHO, CM. ; SIMÕES, E.P. & VISCARDI, R. 

C , 1988. Intoxicação exógena por indol em indígena — relato de um caso. In: IV 

Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, Resumos, p. 83. Brasília. 

CHAVES, N. & TEODÓSIO, N. R. 1948. A "mucunã" (Dioclea grandiflora Benth.) na Nutrição. 

Recife: Laboratório de Fisiologia, Faculdade de Medicina, Universidade do Recife. 

DA MATTA, R., 1976. Quanto custa ser índio no Brasil? Considerações sobre o problema 

da identidade étnica. Revista Dados, 13: 33-54. 

MINAYO, M. C. S., 1992. O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. São 

Paulo: HUCITEC/ Rio de Janeiro: ABRASCO. 

DOLE, G. E., 1964. Shamanism and political control among the Kuikuru. In: Beitrage zur 

VolkerKunde sudamerikas (volkerkundlicha abhandlungen), pp. 53-62, Hanover. 

, 1966. Anarchy without chaos: Alternatives to political authority among the 

Kuikuru. In: Political Antropology (M. Swarz, A. Tuden & V. Turner, Orgs.), pp. 

73-87. Chicago: Aldine. 

DREYFUS, S., 1970. Alliances inter-tribales et système de parente du Haut Xingu (Brésil 

Central). In: Echanges et Communications: Melanges Offertes à Claude Lévi-Strauss (J. 

Pouillon & P. Maranda, Orgs.), pp. 258-271. Haia: Mouton 

DUARTE, L. F. D., 1986. Da Vida Nervosa nas Classes Trabalhadoras Urbanas. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editora. 

DUMONT, L., 1985. O Individualismo: Uma Perspectiva Antropológica da Ideologia Moderna. 

Rio de Janeiro: Rocco. 

EMMERICH, Μ. & SENNA-VALLE, L. Μ., 1980. Estudos de etnobotânica no Parque 
Indígena do Xingu. 1. Uma Periandra (Leguminosae) nova. Boletim do Museu Nacional 
(Botânica), n.s., 57 :1-3 . 

EMMERICH, Μ. & SENNA-VALLE, L. M., 1990. Estudos de etnobotânica no Parque 

Indígena do Xingu. 6. Fortificantes. BRADEA (Boletim do Herbarium Bradeanum), 

5 ( 3 7 ) . 

EPM (Escola Paulista de Medicina), 1989. Proposta para um Plano de Saúde para o 

Parque Indígena do Xingu. São Paulo (Mimeo.). 



FRANKENBERG, R., 1980. Medical anthropology and development: a theoretical 
perspective. Social Science and Medicine, 14B: 197-207. 

FOUCAULT, M., 1980. O Nascimento da Clínica. Rio de Janeiro: Forense-Universitária. 
GABBAI, Α. Α.; SCHIMID, S.; OLIVEIRA, A. S. B. & PINTO, N. R. S., 1986. An 
original peripheral neuropathy associated with a seclusion rite in male adolescent 
Brazilian Indians. Muscle & Nerve, 9 (Suppl.): 123. 

GALVÃO, E., 1979. Encontros de Sociedade: índios e Brancos no Brasil. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra. 

GONÇALVES, R. Β. M., 1985. Reflexão sobre a articulação entre a investigação 

epidemiológica e a prática médica a propósito das doenças crônicas degenerativas. 

In: Textos de Apoio: Epidemiologia, vol. 1, pp. 31-86. Rio de Janeiro: Escola Nacional 

de Saúde Pública. 

KLEINMAN, Α., 1978a. Concepts and a model for the comparison of medical systems as 
cultural systems. Social Science and Medicine, 12B: 85-93. 

, 1978b. Clinical relevance of antropological and cross-cultural research 
concepts and strategies. American Journal of Psychiatry, 135: 427-431. 

, 1978c. Culture, illness and care. Annals of Internal Medicine, 88: 251-58. 
LÉVI-STRAUSS, C , 1977. Antropologia Estrutural, vol. 1. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 

MOERMAN, D. E., 1979. Anthropology of symbolic healing. Current Anthropology, 20: 

59-90. 

O. M. S. (Organização Mundial da Saúde), 1978. The Alma-Ata Conference on primary 

health care. W. H. O. Cronicle, 32: 407-548. 

PINTO, N. R. S. & BARUZZI R. G., 1986. Neuropatia periférica aguda associada à 

reclusão pubertária masculina em índios do Alto Xingu, Brasil Central. Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 19 (Suppl.): 118. 

PINTO, N. R. S. & BARUZZI, R. G., 1991. Male pubertal seclusion and risk of death in 

Indians from Alto Xingu, Central Brazil. Human Biology, 63: 821-834. 

POSSAS, C , 1989. Epidemiologia e Sociedade: Heterogeneidade Estrutural e Saúde no Brasil. São 

Paulo: Hucitec. 

SAHLINS, M., 1985. Islands of History. Chicago: The University of Chicago Press. 

TURNER, V., 1967. The Forest of Symbols. Ithaca e Londres: Cornell University Press. 

, 1974. O Processo Ritual. Estrutura e Anti-estrutura. Petrópolis: Editora Vozes. 

VAN GENNEP, Α., 1970. Os Ritos de Passagem. Petrópolis: Editora Vozes. 

VELHO, G., 1978. Individualismo e Cultura: Notas para uma Antropologia das Sociedades 

Contemporâneas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora. 

VERANI, C. B. L., 1990. A "Doença da Reclusão" do Alto Xingu: Estudo de um Caso de 

Confronto Cultural. Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro: Museu Nacional, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

, 1991. Representações tradicionais da doença entre os Kuikúro (Alto Xingu). 

In: Medicinas Tradicionais e Medicina Ocidental na Amazônia (D. Buchillet, org.), pp. 

65-88. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi/CEJUP. 

& MORGADO, Α., 1991. Fatores culturais associados à "doença da reclusão" 

do Alto Xingu (Brasil Central). Cadernos de Saúde Pública, 7: 515-537. 



VIVEIROS DE CASTRO, E. B., 1978. Alguns aspectos do pensamento Yawalapíti: 

classificação e transformações. Boletim do Museu Nacional (Antropologia), 26:1-41. 

, 1979. A fabricação do corpo na sociedade xinguana. Boletim do Museu 

Nacional (Antropologia), 32: 40-49. 

W E B E R M., 1967. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Pioneira. 

ZEMPLÉNI, Α., 1985. La Maladie et ses causes. L'Ethnographie, 96/97:13-44. 


